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  المقدمة
دة اللغوية، وذلك من هم الذي يقام على أساسه بناء المفرمالدراسة الصوتية العامل الُّتعد 

وهذان الجانبان . الصوت عند التركيب : الصوت المفرد ، والثاني: األول: نخالل اتجاهي

  .المشكالن للجملة العربية من خالل سلسلة المقاطع الصوتية المنتجة للكالم البشري

تي العربي ارتبط ارتباطا مباشرا بدراسة الحروف العربية وأثرها  الصوَّإن االهتمام بالدرس

 حقها ومستحقها من حيث المخرج والصفة، فبدأ ها يلزم اعطاءًفي القران الكريم بوصفها أصواتا

البحث عنها لغويا من خالل استقراء الفكر الصوتي العربي من حيث الحروف المستحسنة وغير 

 وما ال يحسن وهذا االخير من  بهما يحسن قراءة القرانب ىراءة وانتهالمستحسنة في الشعر والق

  .اهتمام علماء التجويد

 في الكلمة ودورهُّتعد المدرسة البصرية في صدارة المدارس التي اعتنت بالحرف العربي 

وحد الذي حدد لنا النظام الصوتي ول والمفكر األالعالم األ) هـ١٨٠-ت(العربية ، ولعل سيبويه 

َّومن ثم بدأت المصنفات . )١( داخل الجهاز النطقي لألصوات العربيةربي من خالل ترتيبهالع
العربية تتوافد عند باب اإلدغام مكررة ما قاله سيبويه تارة ، ومزاوجة مع ما قدمه الخليل في 

ٍحتى وقف علماء التجويد وقفة متامل ومتذوق لكل حرف من حروف العربية . معجمه تارة أخرى ٍ

مخرجا وصفة (تصدرت أبواب مصنفاتهم حروف العربية التسعة والعشرون مفصلين أحوالها حين 

، ومتعقبين أحوالها في كتاب اهللا العزيز من حيث االدغام ، واالبدال، والوقف، والروم ، )وتركيبا

، والموضح في التجويد لعبد الوهاب ) هـ٤٣٧(واالشمام، وحسبنا كتاب الرعاية لمكي القيسي

، وغيرها العشرات من ) هـ٨٨٣(، والتمهيد في علم التجويد البن الجزري )هـ٤٦١(يالقرطب

  .المصنفات

ـــــذين ســـــبقوهم كمـــــا ســـــبقوهم مـــــن  ـــــصريين ال ـــــى الب ـــــاال عل ـــــة فكـــــانوا عي أمـــــا علمـــــاء الكوف

ــــــه  ــــــت آفاق ــــــون النحــــــو إال بعــــــد مــــــا اكتمل ــــــم يعــــــرف الكوفي ــــــة فل ــــــل الدراســــــة النحوي ــــــي حق ــــــل ف قب

ـــــاده اســـــما وفعـــــال وحر الواقـــــع ان البـــــصرة هـــــي : ( مهـــــدي المخزومـــــي. فـــــا ، قـــــال دوشـــــاعت أوت

التــــي قامــــت بعــــبء هــــذا العمــــل منــــذ نــــشأته حتــــى أصــــبح خلقــــا ســــويا ، ومــــر زمــــن طويــــل قبــــل 

ان تـــــــشارك الكوفـــــــة فيـــــــه ، وهـــــــي إنمـــــــا أخذتـــــــه عـــــــن البـــــــصرة ، وقـــــــد اخذتـــــــه تامـــــــا ناضـــــــجا ، 

ق فــــي هــــذا الميــــدان وســــاعد البــــصرة علــــى الــــسب. وأحــــدثت فيــــه تغييــــرا يتــــصل بــــالمنهج والتطبيــــق
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مــــــا كانــــــت تــــــنعم بــــــه مــــــن اســــــتقرار سياســــــي نــــــسبي ومــــــن نهــــــضة علميــــــة أينعــــــت ثمرتهــــــا فــــــي 

ــــسياسية  البــــصرة قبــــل الكوفــــة بــــزمن طويــــل بــــسبب انــــشغال أهــــل الكوفــــة بالميــــادين العــــسكرية وال

  .)١ (.)أخرىمن جهة ، وتالقي أصحاب المذاهب والنحل في البصرة من جهة 

ًدم شيئا في حقل الدراسات الصوتية اذا ما قيس بجهد البصريين َّوعليه فإن الكوفة لم تق ّ
: َّفي هذا المجال ، لذا نجد أن كتاباتهم الصوتية متناثرة في المظان والشروح الكوفية من نحو 

من علماء (لثابت بن ابي ثابت ) خلق االنسان(، وكتاب )ه٢٠٧(للفراء ) معاني القران(كتاب 

بل ان غاية ما قدمه ).  هـ٣٢٨(البن االنباري  ) ضاح الوقف واالبتداءاي(، وكتاب ) القرن الثالث

دقائق (في كتابه ) من علماء القرن الرابع( م الصوتي ظهر على يد المؤدب الكوفيون في النظا

أهمية خاصة من ) دقائق التصريف(يكتسب كتاب ( :يقول الباحث عالء الخالدي. ) التصريف

 أفرد في اخر كتابه مبحثا -وهو من متابعي الكوفة) المؤدب(بين تلك المصادر؛ الن مؤلفه 

 عمال متقدما في هذا المجال بالنسبة الى - على صغره–لبيان مخارج حروف العربية ،يعد 

المصادر السالفة التي خلت من مثله، وكانت المادة فيها متفرقة تساق على سبيل االستدالل 

نها لم تكن هدفا بنفسها ، وانما كانت من بين وااليضاح،كلما دعت الحاجة الى ذلك ، اذ ا

 .)الوسائل التي تخدم في الوصول الى االهداف التي من اجلها وضع كل كتاب من تلك الكتب

)٢(.  

َإن الفراء لم يضع دراسات صوتية مستقلة ولكنه ضمن بعض أفكاره الصوتية من خالل  َّ َ َّ

َمصنفاته، وعلى الرغم من ذلك فقد نسب إليه ما ي ِ خالف فكر الفراء ،ويبدو أن الخالف بين ُ

ومما يأتي بيان لمواضع الوهم عند .المدرستين قد شجع بعضهم على القول عن اآلخر بما لم يقله

  .السيرافي

  :توطئة
ُ وهم القلب، و الجمع(من الوهم في اللغة  ُ ْ ُأوهام، و توهمت في كذا، و أوهمته: َ ْ َ ْ َْ ُ ّ أي : َ

ُأغفلته، و التهمة اشت ُ ُْ ُ ُ ْقت من الوهم، و أصلها ْ َ َ َ، إتهمت)وهمة(َّ ْ ِافتعلته، و اتهمته، على بناء: هَ ُ 

ْأفعلت، أي أدخلت عليه التهمة، و يقال ُ ْ ُ ُ ُوهمت في كذا: ْ ِأي غل: ْ ُطت، ووهم إلى الشيء يهيم، أي َ َ ُ ْ
ِذهب وهمه إليه ُ َُ ْ  عليها ّنوع من التخيل العقلي ألمور غير موجودة يبني(:وفي االصطالح . )٣ ()َ

ّاإلنسان تصرفا معينا، فإن صح توهمه انتهى إلى تبيين و معرفة، و إذا لم يصح انتهى إلى  ٍّ ٍ ُ ُ َّ َ ً ً ّ
  . )٤ ()الغلط و السهو

   :وفيما يأتي مواضع الوهم فيما نسبه السيرافي الى الفراء من مسائل صوتية
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ِمخارج األصوات : ًأوال ُ:  

ُوقال الفراء:(قال السيرافي َ األلف والهمزة والعين والحاء أخوات ، وذلك َّاعلم بأن: ّ ٌ َ َ َ َ
ّلتقاربهن في المخرج من أقصى الحلق  ِ ْإذا امتحنت ذلك وجد. ُ ّه والذي يتلوهن في القرب منهن ، َتَ ِّ ُ ُ

ّوالبعد من غيرهن الغين والخاء ؛ فلذلك بينت العرب النون عند الحاء، وأخواتها فلم يكن إال  َ ُُ ّ ُ ّ ِ

ّالتبين وبينوها ّ ّ مرة وأخفوها عند الخاء والغين فلقربهما من أخواتها بينوها والرتفاعهما عن درجاتهن ّ ِ ّ ُ ً
ِلم يبينوا فهذا ألقصى المخارج ، وأبعد الحروف من الحاء وأخواتها الباء ِ ُ ّ

 والميم والفاء ، وذلك )٥ (

ُأن الفاء وأختيها من الشفتين مخارجهن ، فهي الغاية في البعد من الحاء وأ َّ ُ خواتها ، والياء والواو ّ

ٌأختان ، وانما تآختا كل التآخي ألن مخرجهما من حروف الفم ال يلتقي بهما موضع من الفم كما  ِ َ ّ ّ َّ ّ ٕ ِ

  .)٦ ()ِيلتقي على غيره 

  :ُّهذا النص رواه السيرافي وقد عزاه الى الفراء ويدور على أربعة محاور هي

ٌإن األلف والهمزة والعين والحاء أخوات ل. ١   .َّتقاربهن في المخرج من أقصى الحلقَّ

َّإن الغين والخاء بعيدتان عن غيرهن والدليل اخفاء النون في هذين الحرفين في حين اظهارها . ٢ َّ

  .عند الحاء

َّإن الباء والميم والفاء من حروف الشفتين وهن من مخرج واحد. ٣ َّ.  

َّإن الياء والواو أختان وانما تآختا كل التآخي الن . ٤   .مخرجهما من حروف الفمَّٕ

َّال يظنن ظان أن النص الذي نسبه السيرافي    َّ ٌّ َّ  الى الفراء يدخل -ْإن صحت النسبة–ُ

ضمن الدقة الصوتية لمخارج الحروف من حيث نقطة االلتقاء بين اعضاء الجهاز النطقي 

 في الدرس المولدة للحرف العربي ، ولعل السيرافي عناها بوصفه تابعا ومتبنيا فكر البصريين

لذا سنناقش النص المطروح ومدى صحة النسبة للفراء خاصة ولفكر الكوفيين . اللغوي العربي

منطقة الحلق، (عامة من خالل تقسيم المحاور االربعة على المخارج االساسية وأعني بها 

كما أرادها صاحب النص من جهة وتماشيا مع فكر علماء ) ومنطقة الفم، ومنطقة الشفتين

أن الصوت اعلم : (  َّالقدامى من جهة ثانية لذا نقرأ ابن جني حين عرف الصوت قائالالصوت 

عرض يخرج من النفس مستطيال متصال، حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه 

حرفا، وتختلف أجراس الحروف بحسب  عن امتداده واستطالته، فيسمى المقطع أينما عرض له

 أنك تبتدئ الصوت من ىذا تفطنت لذلك وجدته على ما ذكرته لك؛ أال ترٕاختالف مقاطعها، وا

أقصى حلقك، ثم تبلغ به أي المقاطع شئت، فتجد له جرسا ما، فإن انتقلت عنه راجعا منه، أو 

َّكما صرح مكي . )٧ ( )متجاوزا له، ثم قطعت، أحسست عند ذلك صدى غير الصدى األول

وها أنا . )٨()الحلق،والفم، والشفتان: مخارج على االختصار ثالثةَّاعلم أن ال: (القيسي بذلك قائال

  :أعرض بالتفصيل المناطق الصوتية للمخارج االساسية على النحو اآلتي
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   :الحلق: ًأوال

َمــساغ الطعــام والــشراب: (ويــراد بــه فــي اللغــة. وهــو أول آلــة النطــق  َّ ُ َومخــرج الــنفس مــن . َ َ ُ َ َ
ُالحلقوم ْ ِوموضع المذبح م. ُ َ ْ َ َن الحلق أيضا، ويجمع على َ ْ ُ ًَ ُحلْ ًوحلق فالن فالنـا. وقُ ُ ٌُ َ َ َضـربه فأصـاب : َ َ ََ

ُوالحلــق. َهْلقــَح ْ ِنبــات لورقــه حموضــة يخلــط بالوســمة للخــضاب، الواحــدة بالهــاء :َ ِ َ ُْ َ ََ ُ ٌُ ِ َ ٌ ُوالحلقــة مــن القــوم . َ َ ْ َ
َوتجمع على حلق َ َ َومنهم من يثقل فيقول حلقة ال. ُ َ ِّ    .)٩(.) يباليَ

بوصـفه أول ) العـين(ُّد الخليل بن أحمـد الفراهيـدي أول مـن اسـتعمله عنـد بنـاء معجمـه ويع

َّإال أن . )١٠(َّآلــة النطــق حــين ضــمنه أصــوات العــين ،والحــاء، والهــاء، والغــين، الن مبــدأها الحلــق

ده علماء الصوت ممن تتبع االصوات مخرجـا تلـو مخـرج إنمـا أراد االخليل نظر اليها بخالف ما أر

فأخرج أصواتا أخر كـان لهـا الحـق ان تكـون . )١١(مجاميع صوتية ال تأتلف منها كلمة عربية بناء 

  .في مواضعها عند الحلق لكن نظرة الخليل المعجمية لتلك المجموعات جعلته يكتفي بهذه االربعة

أمــا ســيبويه فقــد اســتعمل هــذا المــصطلح اســتعماال صــوتيا محــضا أراد منــه تعقــب حــروف 

ــ ــا مــن أقــصى الجهــاز النطقــي حتــى الخياشــم خدمــة للنظــام اللغــوي العربيــة المنطوق ــا مخرجي ة تعقب

َلذلك قسم الحلق على ثالثة مناطق هي. العربي َّ َ
)١٢( :  

  .الهمزة، والهاء، واأللف: يشمل أصوات: أقصى الحلق. أ

  .العين، والحاء: يشمل أصوات: وسط الحلق. ب

  .الغين والخاء: يشمل أصوات: أدنى الحلق.ج

 ، وابــــن )١٣()ه٢٨٥(المبــــرد: ه بهــــذا الوصــــف معظــــم علمــــاء العربيــــة نــــذكر مــــنهموتبعــــ  

ـــداني )١٤()ه٣٩٢(جنـــي ،وأبـــو البركـــات )١٦(، وعبـــد الوهـــاب القرطبـــي)١٥()ه٤٤٤(، وأبـــو عمـــرو ال

. )١٩()ه٦٨٨(، والرضـي االسـتراباذي )١٨()ه٦٦٩(، وابـن عـصفور االشـبيلي)١٧()ه٥٧٧(االنباري

  .والمتأخرينوغيرهم الكثير من علمائنا القدامى 

  :ومن خالل ما تقدم يسجل الباحث المالحظات اآلتية  

ُّإن الفـــراء لـــم يـــراع الترتيـــب الـــصوتي ألصـــوات أقـــصى الحلـــق داخـــل المخـــرج الواحـــد، وأخـــص .١ ّ
 علــى) محــدثون وقــدامى (النحــاة اجمــع لغــوي صــوت، فــالهمزة ) الهمــزة واأللــف(بالــذكر الــصوتين 

 وأ. )٢١(المزمــــار فتحــــة وأ. )٢٠(الحلــــق قــــصىأ مــــن اءســــو التــــسمية اخــــتالف مــــن بــــالرغم مخرجــــه

، )٢٣(النطـق مواضـع ولأ مـن تخرج نهاأ او ًنطقا صواتاأل عمقأ نهاأ على تدل فهي. )٢٢(الحنجرة

ِّوأمـــا الهمـــزة فمخرجهـــا مـــن أقـــصى الحلـــق مهتوتـــة مـــضغوطة فـــإذا رفـــه عنهـــا النـــت(قـــال الخليـــل  ُ َ ََ ُْ ْْ َ ََ َُ َ ْ ّ 

ِّر طريقـة الحـروف الـصفصارت الياء والواو واأللف عن غيـ ِ َّوهـذا خـالف مـا قدمـه أبـو . )٢٤ ().حاحُ

 . زكريا الفراء 
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فهو صوت لغوي احتار علماء العربية القدامى والمحدثين في التحقق من مكان نطقـه ) األلف(أما 

 : )ه٣٤٧ (درسـتويه ابـن قـال .فتارة يضعونه بين األصوات الحلقيـة ، وتـارة مـع االصـوات الهوائيـة

 الهاوية الحروف من نهاأل غيره، وال حلق في معتمدا له وال ية،قلحال الحروف من لفألا وليست (

 كلــه الــصوت الن هنــاك، مقطعهــا كلهــا والحــروف الحلــق، قــصىأ فــي مقطعهــا وانمــا الجــوف، فــي

 شـريح بـن الحـسن ابـي الـى ونـسب. )٢٥ ().ًحرفـا فيـصيره المعتمـد يحـصره ثـم الحلـق مـن يخرج انما

 عنـده الحلـق فحـروف لهـا مخـرج ال هوائيـة االلـف ان(: نـصه واليـك ،ًايـضا هبالمـذ هـذا محمد بن

  .)٢٦ ().الخليل عن هذا روى وقدة ست

 فعلـــه مـــا  (:المطلبـــي غالـــب. د قـــال ،)٢٧(بالخطـــأ ســـيبويه صـــنيع فوصـــفوا المحـــدثون مـــاأ

 يمكــن ال مــرأ الــصوتي الترتيــب ذلــك داخــل فــي واليــاء والــواو االلــف االصــوات حــشر مــن ســيبويه

 حيـز ال مـد صـوت انـه اذ. الحلـق قصىأ صواتأ من يوضع نأ يمكن  جهة من فااللف سويغه،ت

 والهـاء الهمـزة الصـوات مخرج من سيبويه ذكره ما ًصحيحا ليس (: فتيح محمد. د وقال. )٢٨ ().له

 اعتبــــاره يمكــــن الثالــــث الــــصوت مخــــرج والن الحنجــــرة، مخرجهمــــا االولــــين الــــصوتين الن لــــفواأل

  .)٢٩ (.)ًفمويا

 ســـيبويه جعــل ومعنـــى(: الجعبــري قـــال لــسيبويه، العــذر الـــتمس النحــاة مـــن ًفريقــا نــاك هَّنأ الإ

 ).مخـرج كـل الـى ينـسب ثم ومن الكل على ويمر يميل ثم الحلق مبدأه ان الهمزة مخرج من االلف

 فهـو وغيرهـا لينة نوعين على االلف ان الحاصل (: )ه١٠١٤(القاري سلطان بن علي وقال. )٣٠(

 ).مقـدر االلـف ومخـرج محقق الهمزة مخرج وان ًاصطالحا للهمزة ًمغايرا كان نٕاو ًواعتبارا ةلغ اعم

)٣١(.   

ُّومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد تبنــى الــنص المنــسوب إلــى الفــراء أحقيــة االلــف بــين االصــوات   

ًالحلقية لكن النحاة وان اختلفوا في وجودها ههنا إال أنهم اجمعـوا علـى تأخرهـا عـن الهمـزة مخرجـا ّ .

  .وهو ما يخالف طبيعة النص الذي نقله السيرافي

الحـروف (َّغير أن ما نقل عن الفـراء انـه أخـرج األلـف مـن الحـروف الحلقيـة حـين أسـماها   

،وبهــذا يــدحض مــا جــاء بــه )٣٢ ()الهمــزة، والعــين، والغــين، والحــاء، والخــاء، والهــاء: (وهــي) الــستة

اد االلــف مــن الحلــق مــن جهــة ثانيــة، وقــد تبــع الــسيرافي مــن جهــة ، ويتوافــق مــع اللغــويين مــن ابعــ

الخـــاء والحـــاء والعـــين : والحـــروف الـــستة: (الفـــراء االخفـــش بهـــذا المـــصطلح فـــي معانيـــه حـــين قـــال

وقــــد تبنــــى اثبــــات هــــذا .)٣٤( فــــالهمزة مــــن االلــــف ال قبلهــــا وال بعــــدها.)٣٣ ()والغــــين والهمــــزة والهــــاء

  .)٣٥(ثينللفراء بعض الباحثين المحد) الحروف الستة(المصطلح 

ولم يذكروا مخارج هذه االصوات على وجه التحديـد : ( تقول الباحثة ابتهال كاصد الزيدي

   ا لهـــا بـــالحروف الـــستة إمـــا أن تكـــون قائمـــة علـــى أســـاس اشـــتراكها فـــي الـــصفة ،م، ولكـــن تـــسميته
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ٕواما على أساس اشتراكها فـي المخـرج ، ولمـا لـم تكـن بينهـا صـفة تجمعهـا لـم يبـق اال أنهـا لـم تـسم 

هــذه التــسمية اال التفاقهـــا فــي المخـــرج وهــو الحلـــق، فهمــا إذن قـــد حــددا مخرجهـــا وان لــم يـــصرحا ب

ِّكحرفـي مـد لـيس مـن الفـم والـشفتين يؤيـد عـدم وضـع ) الواو ، والياء( فضال عن إلحاقه .)٣٦()بذلك

  .االلف من الحلق، وسياتي بالتفصيل بيان حرفي المد

 (، وهـو صـوت لغـوي يـتم انتاجـه ) الهـاء(راء  صـوت أغفل النص الذي نقله الـسيرافي عـن الفـ. ٢

 االنفـراج خـالل الهـواء ويمـر) ًمـثال كالفتحة (صائت صوت لنطق الصالح الوضع الفم يتخذ عندما

 وال اللـين الحنـك يرفـع ًاحتكاكيـا، ًصـوتا ًمحـدثا بالحنجرة الصوتيين الوترين تباعد عن الناتج الواسع

  .  )٣٧().احتكاكي حنجري مهموس صامت العربي فالهاء. الصوتيان الوتران يتذبذب

سـمعت  () :ه٢٩٩( من اللغويين العرب ، فقد قال ابن كيـسانٌفصوت الهاء لم يغفله احد  

لم أبدأ بالهمزة ؛ النها يلحقها النقص والتغييـر والحـذف، وال بـااللف : من يذكر عن الخليل أنه قال

عــل اال زائــدة أو مبدلــة، وال الهــاء النهــا مهموســة ؛النهــا ال تكــون فــي ابتــداء كلمــة وال فــي اســم وال ف

خفيــة ال صــوت لهــا، فنزلــت الــى الحيــز الثــاني وفيــه العــين والحــاء فوجــدت العــين أنــصع الحــرفين 

   .)٣٨( .)فابتدأت به ليكون أحسن في التأليف

فالفراء لم يغفل هذا الصوت كمـا ورد فـي النـصوص الـسابقة فهـو مـع القـدامى فـي قـديمهم   

مــع  .ء مــن أقــصى الحلــق ال كمــا نــسبه الــسيرافي مــن وهــن ووهــم فــي فكــر الفــراء الــصوتيبــان الهــا

َّ القــدماء والمحــدثين ذهبــوا إلــى أنــه مــن مخــرج الهمــزة إال أنــه ينــتج بتباعــد الــوترين الــصوتيين (ّأن َّّ
ًوينـــدفع الهـــواء بينهمـــا محـــدثا حفيفـــا يتـــشكل منـــه صـــوت الهـــاء، فالهـــاء بهـــذا الوصـــف ) الـــسفليين( ً ِ ْ ُ

  .)٣٩()صوت حنجري

ُعـــــد الفـــــراء فـــــي ضـــــوء مـــــا نـــــسب إليـــــه  . ٣ مـــــن أقـــــصى الحلـــــق، فـــــي ) العـــــين والحـــــاء(َّ

حــــــين أن كــــــال الحــــــرفين مــــــن وســــــط الحلــــــق ، فــــــالخالف ههنــــــا فــــــي المــــــصطلح الــــــصوتي آللــــــة 

  :ّالنطق، فلو قال صاحب النص 

ــــــق. (أ ــــــه العــــــذر ال ســــــيما ) الحل ــــــد القــــــدامى ّأن اللتمــــــسنا ل ــــــق عن ــــــة أوســــــط الحل  منطق

َّمنطقــــة الحلــــق عنــــد المحــــدثين؛ ألن الحلــــق عنــــد القــــدامى يــــشغل مــــساحة واســــعة تمتــــد مــــن هــــي 

ثـــــم ) وســـــط الحلـــــق(جـــــزء مـــــن الحنجـــــرة وهـــــو الـــــوتران الـــــصوتيان ثـــــم الحلـــــق بـــــالمفهوم الحـــــديث 

   .)٤٠(أقصى الحنك، وهي مساحة واسعة مقارنة بالمساحة عند المحدثين

ـــــصى الحـــــروف. (ب ـــــاب ا) أق ـــــضا مـــــن ب ـــــك أي ـــــال الخليـــــلاللتمـــــسنا ذل ـــــساع كمـــــا ق :      الت

ْ الحــــــروف كلهــــــا العــــــين ثــــــم الحــــــاء ولــــــوال بحــــــة فــــــي الحــــــاء ألشــــــبهت العــــــين لقــــــرب ى فأقــــــص( ُ َ َ َْ َ ْ َ َّ

ــــة فــــي الهــــاء، وقــــال مــــرة ههــــة ألشــــبهت الحــــاء لقــــرب  ــــوال هت ُْمخرجهــــا مــــن العــــين، ثــــم الهــــاء ول َ ََ ْ َ ّ َّ ِ َّ َ ْ َ ْ َ
ِّمخــــرج الهــــاء مــــن الحــــاء، فهــــذه ثالثــــة أحــــرف فــــي حيــــز  َ َ ْ . )٤١ (.) بعــــضواحــــد بعــــضها أرفــــع مــــنَ
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فــــال اســـــتبعد ان المـــــصطلح مـــــن ) معـــــاني القـــــران(وهــــذا المـــــصطلح استـــــساغه الفـــــراء فــــي كتابـــــه 

  . صنيع السيرافي ال سيما أنه من مصطلحات سيبويه المشهورة

  :الفم: ثانيا

هو القسم الثاني من أقسام المخـارج الـصوتية ضـمن المـساحات المخرجيـة الكبـرى للجهـاز   

ْفــاه يفــوه فوهــامــن : طقــي، وهــو فــي اللغــةالن َ ُ َُ ُإذا فــتح فمــه للكــالم  أفــواه:والجمــع َ ََ َ ََ
:( قــال الخليــل. )٤٢(

ُالفوه َِأصل بناء الفم: ُ ِ ُواألفوه. ُ َ ُالواسع الفم: َْ ُوفـرس فوهـاء شـوهاء.... ِ ُْ َْ َ ٌَ ٌواسـعة الفـم فـي رأسـها طـول: َ ُ ِ َِ ُ .

َكثــر َأكلــه بعــد القلــة: واســتفاه الرجــل ُ ٌجــل فيــه، أيور. ْ ََّ ُوالفــوه. أكــول: ٌ َ ُْخــروج الثنايــا العليــا وطولهــا: َ َّ ُ ُ .

ُوالفوهة َ َّرأس الوادي وفم النهر: َُّ ُ والفوهة،ُ َ ُعروق يصبغ بها: ُّ َ ُ ُْ ٌ.()٤٣(.  

ًفلــم نجــد لهــذا المــصطلح معنــى جامعــا مانعــا فــي الــدرس الــصوتي : أمــا فــي االصــطالح  
،إال أنــه لــم يــذكر مــن المخــارج إال )٤٤(م أحــد عــشرا مخرجــاَّالعربــي، فــابن االنبــاري يــرى أن مــن الفــ

المخــرج الثــاني وهــو للكــاف، والمخــرج الخــامس وهــو الــالم، والمخــرج الــسادس وهــو :أربعــة فقــط هــي

  .)٤٥(النون، والمخرج السابع وهو للراء

َّوالحقيقة أن منطقة الفم تبدأ بانتهاء الحلق حتى أصوات الشفتين ، ليشمل أصوات اللسان   

. فة بوصفها فرعـا مـن منطقـة الفـم لـذا ابـدلها القـدماء مـع اللـسان تـارة ،وجمعوهـا معـه تـارة أخـرىكا

ُوَأصـــل اإلدغـــام فـــي حـــروف الفـــم واللـــسان وحـــروف الحلـــق وحـــروف ) : (ه٣١٦(قـــال ابـــن الـــسراج ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُ
ِالــشفة َأبعــد مــن اإلدغــام فمــا ُأدغــم مــن الجميــع فلمقاربــة حــروف الفــم  َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ ُ  مكــي  وقــال.)٤٦ ()سانواللــ  َّ

  .)٤٧()الحلق،والفم، والشفتان: َّاعلم أن المخارج على االختصار ثالثة: (القيسي

ـــشين، : ( َّوعليـــه فـــإن منطقـــة الفـــم تـــشمل األصـــوات اآلتيـــة   القـــاف، والكـــاف، والجـــيم ، وال

اي، والظـاء، والياء، والضاد، والالم، والراء، والنـون، والطـاء، والـدال، والتـاء، والـسين، والـصاد، والـز

  .).والذال، والثاء

  :ومن خالل ما تقدم يسجل الباحث المالحظات االتية  

ُإن نـــص الـــسيرافي يبـــين الفـــصل بـــين منطقتـــي الحلـــق والفـــم مـــن خـــالل أحكـــام النـــون الـــساكنة . ١ ِّ ُّ َّ َّ

أن المــستوى التركيبــي لالصــوات يعــد : أي. والتنــوين فــي ضــوء أحكــام االدغــام واالخفــاء واالظهــار

َ إذا امتحنـت ذلـك : ( للفصل بـين مـا تقـارب مـن االصـوات ومـا تباعـد وهـذا واضـح مـن قولـهعامال
ُوجدتــه والــذي يتلــوهن فــي القــرب مــنهن ، والبعــد مــن غيــرهن الغــين والخــاء ؛ فلــذلك بينــت العــرب  ُّ ُ ُ ّ ّ ِّ ِ ُ

ًالنون عند الحاء، وأخواتها فلم يكن إال التبين وبينوها مـرة وأخفوهـا عنـد الخـاء وا ّ ّ ّ ّ ُلغـين فلقربهمـا مـن َ
ّأخواتها بينوها والرتفاعهما عن درجاتهن لم يبينوا فهذا ألقصى المخارج ّّ َّوهـذا األمـر مرفـوض ألن ).ِ

والخـاء والغـين بمنزلـة القـاف، : ( قـال سـيبويه.صوت القاف مخرجه عند القدماء مـن الفـم ال الحلـق

 الفـم كقـرب القـاف مـن الحلـق، وهما من حروف الحلق بمنزلة القاف من حروف الفم، وقربهمـا مـن
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تمــام .أمــا عنــد المحــدثين وأخــص بالــذكر د. )٤٨ ()صــالغ فــي ســالغ، وصــلخ فــي ســلخ: وذلــك نحــو

خ غ ك / ق( : األتـيحسان وكمال بشر فقد آثروا ترتيب القاف قبل الغين والخاء أي علـى النحـو 

ًلنحـاة العـرب خلطـا ولقد خلـط ا: (تمام حسان. د إذ يقول.فهي من حروف الحلق بمخرج مستقل، )
ْوحسبك أن ترى ابن الجزري يفاضل بـين اآلراء المختلفـة فـي تحديـد . ًكبيرا في تحديد هذه المخارج ُ

َّإن : ، فيقـــول[...]، ثـــم يغلـــط فـــي تحديـــد مخـــارج أصـــوات الخـــاء والغـــين والكـــاف [...]عـــدد منهـــا 

همـا مـن مـؤخر اللـسان مـع َّصوتي الخاء والغين من أدنى الحلق إلى الفم وراء مخرج القاف، مـع أن

وهــو يجعــل الكــاف خلــف القــاف، والعكــس أصــح، فــصوت الكــاف مــن . الطبــق أمــام مخــرج القــاف

ْنفس مخرج صوتي الخاء والغين َ()٤٩(.  

:  واحـد مـن اثنـين فمرجعـه إلـى الخالف في موضـع النطقَّكمال بشر ذلك بان.وقد فسر د

لموضــع الــدقيق لنطــق القــاف، وهــذا احتمــال يــراه ا فــي تقــدير اأوَّ لعــل علمــاء العربيــة أخطــ: َّاألول

َّوهــو مــا تــشير الــدالئل إلــى رجحانــه، هــو أن العــرب ربمــا كــانوا : الثــاني.بعــض الدارســين المحــدثين َّ

َّيتكلمون عن قاف تختلف عن قافنا الحاضرة ، وهـو ذلـك الـصوت الـذي نـسمعه فـي بعـض جهـات 

  .)٥٠(لبالد العربية وهو شبيه بالجيم القاهريةالصعيد وريف الوجه البحري، وفي كثير من عاميات ا

ومهما يكن من أمر فان النص يكشف اللثام عن حقيقة الترتيب الصائب عند القـدماء فـي   

ضـوء البنــاء الــوظيفي للغــة فلــو كانــت القــاف مــن أصــوات الحلــق كمــا زعمــوا ألجمــع مجــودو القــران 

فـالنص . بتـة بـل اجمعـوا علـى اخفائهـاعلى إظهار النون الساكنة عند القاف وهـذا مـا لـم يحـصل ال

َّداللة واضحة علـى أن موضـع الغـين والخـاء فـي آلـة النطـق أعمـق مـن موضـع (فيكسب القطعية 

ْالقــاف، وان كانــا يخرجــان مــن أدنــى الحلــق إلــى الفــم ُّوكــل ذلــك : (غــانم قــدوري الحمــد. يقــول د.)٥١()ٕ

ألصـوات األربعـة، وضـعف أو يدل على صـحة مـذهب علمـاء العربيـة والتجويـد فـي تحديـد مخـرج ا

  .)٥٢()خطأ موقف دارسي األصوات المحدثين في هذه المسألة
  

واليــاء والــواو : (مــن حــروف الفــم عنــد قولــه) الــواو واليــاء (َّعــد الفــراء فــي ضــوء مــا نــسب اليــه . ٢

ٌأختان ، وانما تآختا كل التآخي ألن مخرجهما من حروف الفم ال يلتقي بهما موضـع مـن الفـم ك ِ َ ّ ّ َّ ّ ٕ مـا ِ

لــذا فــان الــنص يرمــي الــى وصــف اليــاء والــواو المــديتين فقــط اللتــين مخرجهمــا .). ِيلتقــي علــى غيــره

وهـذا المفهـوم يـدعم وهـن مـا قدمـه الـسيرافي حـين . من الجوف وال قاطع لهما ضمن مقـاطع الكـالم

نقــل عــن الفــراء اثبــات االلــف ضــمن اصــوات أقــصى الحلــق، فــااللف مــع اخواتهــا ضــمن الحــروف 

ُّيــة؛ فـــان اثبتــت فـــي الحلــق يثبـــت لليــاء مـــن الفــم أو الـــواو مــن الـــشفتين، أو يــتم وضـــعها فـــي الهوائ
  :ولمزيد من التوضيح أود تبيان ما يأتي.  بالحروف الجوفيةةمجموعتها الخاص
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ٌإن القول بخروج أصوات الواو والياء فضال عن االلف من الفم قول عـام ال يحـدده مكـان بعينـه . أ ّ
قــي ، أو بعبــارة أدق لــيس مــا لالصــوات الــصامتة مــن مخــرج يحــدده المــصوتان داخــل الجهــاز النط

االيجــــابي والــــسلبي بــــان يلتقيــــا فيحــــدثا حبــــسة كاملــــة او يقتربــــا بحيــــث يحتــــك الهــــواء حــــين مــــروره 

  .)٥٤(فال أثر لالحتكاك في اصدار هذه االصوات عند علماء الصوتيات. )٥٣(بهما

 مديـة كونهـا حـال مخـرج: مخـرجين لليـاء يجعلـوا ان دينجاهـ حـاولوا سيبويه بعد ما اللغويين ان.ب

 فـي اليـاءة لفظـ اطلق سيبويه ان مع. )٥٥ ()اللسان وسط (مدية غير كونها حال ومخرج ،)الجوف(

 مخرج من تخرج المدية الياء َّنإ: لقولعلى ا الباحث يحمل وهذا فصل، دون من لألصوات ترتيبه

. )٥٦(عدمـــه وأ تـــساعاالمـــن حيـــث  رقاالفـــ لكـــن ابلـــهيق ومـــا اللـــسان وســـط وهـــو المديـــة غيـــر اليـــاء

 مـن يخـرج... مجهـور مـد حـرف(هـي: الياء عن الداني قال اللغوية الحقائق جملة من ذلك ويتجلى

 الحركــات بــان حديثــه عنــد القرطبــي الوهــاب عبــد وقــال.)٥٧ ().الحنــك وســط وبــين بينــه اللــسان وســط

 ).الفــم شــجر مــن اليــاء مخــرج هــو وانمــا، الـشفة مــن لــيس الكــسرة (: المــد حــروف مخــرج مــن تخـرج

 اللـسان ان نلحـظ) الياء (تكون ففي(:انيس ابراهيم. د  قال الحديث، العلم اليه توصل ما وهذا.)٥٨(

 االعلـى الحنـك ووسـط لـسانلا بـين الفـراغ ان غيـر) i (اللـين بـصوت النطق موضع في قريبا يكون

 نـسمع انـا عليـه يترتـب ممـا) i (اللـين بـصوت النطـق حالـة في منه اضيق يكون بالياء النطق حين

 تعـد ان يمكـن ، حفيـف علـى بهـا النطـق فـي تـشمل النهـا فاليـاء فيـف،حال مـن الـضعيف النوع ذلك

 اصـطلح لهـذا) i (اللـين بصوت ًشبها اقرب فهي معها اللسان موقع الى نظر اذا اما ًساكنا، ًصوتا

  .)٥٩ ().اللين صوت بشبه الياء تسمية على المحدثون

 للنــوعين الــواو اطــالق علــى كالمــه يحمــل وهــذا تحديــد، دون مــن الــواو لفظــة اطلــق ســيبويه نا. ج

 مخـــرج مـــن االلـــف فجعـــل عـــشر، ســـتة انهـــا ســـيبويه وقـــال (: )ه١١٥٠(المرعـــشي قـــال. كالهمـــا

 امـا (:شيفلـ هنـري.د قـال.  )٦٠ ().قـال كـذا مـديين غير مخرجيهما من المديين والياء والواو الهمزة

 الــذي وانمــا متحــركتين، او كانتــا ســاكنتين هــو، كمــا يبقــى مخرجهمــا فــان واليــاء والــوا يخــص فيمــا

 مثـــل تكـــون ان يمكـــن اذ اكبـــر، قـــوة تكـــسب ، ًواوا او كانـــت ًيـــاء فالمتحركـــة ســـلوكهما، هـــو يتغيـــر

 اجــل مــن.مــستقل حــرف مــستقل مخــرج لكــل يكــون حيــث ًفعــال، كــذلك وهــي ، الــصحيحة الحــروف

 ًوواوا ســـاكنة ًواوا متحركـــة، ويـــاء ســـاكنة يـــاء: بـــصورتين روفالحـــ هـــذه العـــرب يتـــصور لـــم هـــذا

 الـصوت: االمكـانيتين على الحرف اشتمل فقد الوحيد، الحرف هذا بصورة تصورها وانما متحركة،

  .)٦١ ()).w (الواو او) y (الياء وهو والصامت u) ( الضمة او) i (الكسرة وهو
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  :الشفتان: ًثالثا

 النطـــق عنـــد البـــشر ، وهـــي فـــي اللغـــة معروفـــة ومفردهـــا وهمـــا القـــسم الثالـــث مـــن أقـــسام  

َمـاء مـشفوه إذا َأكثـر عليـه النـاس كَأنـه مـن كثـرة ): (ه٥٤٤-ت(قال ابـو الفـضل الـسبتي. )٦٢(شفه ْ ََ َُ ََّ َّ ِ ْ ِ َ
ِالشفاه عليه َْ ْ ومنه بير شفة َأي،َ ِ ُوقيل مشفوه محبوب ،  بير شرب :َ ْ َ َ(.) ٦٣(.  

ً المتحركـة، وهمـا تتخـذان أوضـاعا مختلفـة عنـد من أعضاء النطق(هي : وفي االصطالح  
تنطبـق الـشفتان فـال : نطق األصوات المختلفة، ومن الممكن مالحظة هذه األوضاع بيسر وسهولة

تـسمحان للهــواء بـالخروج مــدة مـن الــزمن ثـم تنفرجــان فينـدفع الهــواء محـدثا صــوتا انفجاريـا كمــا فــي 

وهمــا تتخــذان وضــعا مخالفــا فــي ". الــضمة"وتــستدير الــشفتان كمــا يحــدث عنــد نطــق . نطــق البــاء

نطق الكسرة العربية، وقد تفتح الشفتان حتى يتباعد ما بينهمـا إلـى أقـصى درجـة، ويالحـظ أن فـتح 

  . )٦٤ ()الشفتين ذو درجات مختلفة، واختالف درجة فتح الشفتين يؤثر في طبيعة الصوت المنطوق

ــــشفتين تتحــــدد فــــي ضــــوء االعــــضاء المــــشارك   ــــد أجملهــــا َّإن أصــــوات ال ة فــــي انتاجهــــا وق

الفـاء، والبـاء، والمـيم، والـواو : وهـي أربعـة: األحـرف الـشفهية أو الـشفوية: (صبحي الصالح قـائال.د

غيــر المديــة، وتــسمى شــفوية ألن مخرجهــا إلــى الهــواء مــن الــشفتين، غيــر أن الفــاء ممــا بــين بــاطن 

  .  )٦٥ ().ًن معاالشفة السفلى ورأس الثنيتين، والثالث الباقية مما بين الشفتي

  :)٦٦(لقد ذكر سيبويه أصوات الشفة في موضعين  

  . من باطن الشفه السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء-

  .مما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو-

وهـــو بـــذلك يـــضع المجموعـــة الـــشفوية فـــي مجمـــوعتين ال فـــي مجموعـــة واحـــدة كمـــا صـــنع   

: ز واحـد علـى وفـق منهجـه فـي دراسـة المعجـم حـين قـال الخليـل ِّشيخه الخليل حـين عـدها مـن حيـ

ِّالفاء والباء والميم في حيز واحد( ُ ُ َ شفوية، وقال مرة شفهية ألن مبدأها من الشفة ...ُ َ ََ َ َّ ًّ ّ.() ٦٧(.  

ـــــصوت المحـــــدثين  حـــــين عـــــدوا الفـــــاء شـــــفوية وقـــــول ســـــيبويه القـــــى استحـــــسان علمـــــاء ال

ة الــسفلى لالســنان العليــا حيــث يــضيق المجــرى عنــد مخــرج  حــين ينــتج بمالمــسة الــشف. )٦٨(اســنانية

  والبـــاء والمـــيم والـــواو .)٦٩(الـــصوت محـــدثا احتكاكـــا او مـــا يـــسمى بـــالحفيف الخـــاص بـــصوت الفـــاء

ن بعضهم اعترض على القدامى في عدهم الواو شفهية الن المعطيات الـصوتية أ غير .)٧٠(شفوية

: الحنك عند النطق بالواو مما دفعهم الى القولالحديثة اثبتت ان اقصى اللسان يقترب من اقصى 

  .)٧١(قصيةان الواو شفوية حنكية 

  :ومما تقدم يسجل الباحث المالحظات االتية

َّإن النص الذي ينسبه السيرافي الـى الفـراء فيـه مـن التحريـف الواضـح فـي هـذا المقـام حـين نقـل . ١ َّ

ِوأبعـد الحـروف مـن الحـاء وأخواتهـا (: عن الفراء قـائال ِ ّالبـاء والمـيم والفـاء ، وذلـك أن الفـاء وأختيهـا ُ
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ُمــن الــشفتين مخــارجهن ، فهــي الغايــة فــي البعــد مــن الحــاء وأخواتهــا  َّ وقــد : (، ثــم مــا لبــث  أن قــال)ُ

ّأنـه جعـل الـواو واليـاء مخرجهمـا واحـد مـن حـروف : أحـدهما : ّخالف الفراء سـيبويه فـي موضـعين 
  :وهذا مردود من جانبين. )٧٢ ()ّالميم من بين الشفتينّأنه جعل الفاء والباء و: واآلخر. الفم

ومساحة نطق الصوت واضـحة ) من الشفتين( بل قال ) بين الشفتين(َّإن الفراء لم يقل عن الفاء .أ

  .َِّوبينه بين المنطقتين

ِليس هذا بضربة : ُوالعرب تقول:( ُالفراء يدرك أن داخل المخرج الواحد ترتيبا وتقاربا فيقول.ب

ُيبدلون الباء ميما لتقارب المخرج.والزم الزب  ( ، فكيف يكون الحال مع صوت الفاء واخواتها)٧٣ ()ً

ٌوهي مستقلة عنهما َ و يدعي بعد الجمع وحدة مخارجهن–ّ إلى حد ما –ّ ّ()٧٤(.  

ّوقد تكفل الدكتور صبيح التميمي بالرد على ما نسبه السيرافي للفراء، وبين أن نقل السيرافي .٢ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ َ ّ
ّا ال يمثل فكر الفراء الصوتي هذ ّ َ ُ ّففي الموضع األول يرى التميمي عدم موافقة نقل السيرافي . ّ ِ ِ َ ّ ّ

ّلفكر الفراء من خالل نص السيرافي نفسه، فقد ذكر السيرافي أن الياء والواو عند الفراء تآختا كل  ّ ّّ ّ ّ ّ
ّالتآخي ، ألن مخرجهما من حروف الفم ، فذكر الدكتور التميمي أن ّّ ّّ ِالفراء لم يقل إنهما أختان  (َ ّ ّ

ٌلوحدة مخرجهما في موضع محدد ، وانما نسب مخرجهما إلى منطقة الفم ، وهي منطقة واسعة  ٌ ِ َ ّ ٕ ّ( 

)٧٥(.  

ّويبدو لي أنه يريد بهذا القول الياء والواو إذا كانتا من حروف المد ، : ( ّثم يقول بعد ذلك ُ ّ
ّللذان نسبهما الخليل بن أحمد إلى الجوف؛ ألنهما أي كونهما حركتين طويلتين ، وهما الصوتان ا ّ

ِال يقعان في مدرجة من مدارج الحلق، أو الشفتين حتى تنسبا إليه، فهما بهذه الصفة صوتان  ّ ُ ُ ّ ٍ

ِممتدان ال يعترض سبيل هوائهما حائل ، أي  َ ُ ُكما قال الفراء: ّ ٌال يلتقي بهما موضع من الفم : ( ّ
ّصوات الصحاح ، وهنا البد من أن نذكر أنه تميز عما جاء من األ) كما يلتقي على غيره ّ ّ َ ّ ّ

ّ مخارج محددة –ّ إذا لم تكونا مدتين –ّللخليل بن أحمد بإحساسه أن للواو والياء ) كتاب العين(في
ّثم ذكر بعد ذلك أن من مصاديق الفراء في دقة وصفه بأن الواو والياء . )١()ّكاألصوات الصحاح ِّ ّ ّ ّ

ّإحساسه بأن الحركات القصيرة لها كيفيات مختلفة في حال النطق بها، على ( ّدتين إذا لم تكونا م ٌَ ٌ ّ ِ ّ ُ
ِالرغم من انتمائها إلى جنس واحد وهو كونها حركات  ّيخرج الهواء معها بحرية ) ّأصوات علة(ّ ُ ُ

  . )٢()ُ لها مخرج تنسب إليه َن أن يكونّتامة ، دو

ّا القول فرد ما نسب إلى الفراء من أن الواو والياء ّ     وذهب الدكتور خليل العطية الى هذ ّ ُ َّ

ُّأختان ، ورأى أنهما ُأختان ألنهما من أصوات اللين ّ ّ
)٣( .  

ّفإن النص الذي نسبه السيرافي إلى الفراء ، لم أقف عليه في كتب الفراء _ ومما تقدم_ ّ ُ َّ

الكثير من كتب الكوفيين التي ّوبقية كتب الكوفيين المتوافرة ، ولعل هذا األمر قد يبرره ضياع 

نقف عليها االن، إال أن مضامين النص تتعارض أصال مع فكر الفراء نفسه فضال عن القوانين 
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الصوتية التي اعتاد علماء العربية التعامل بها كما هو حال ضم االلف الصوات الحلق من جهة 

ا اثبته من خالل وحديثه عن الياء والواو من أحرف الجوف من جهة ثانية، وغيرها مم

لذا فان جهد الكوفيين وان كان قليال لكن التجني عليه كان . المالحظات المسجلة في أعاله

االكبر، ولعل نحل السيرافي لنصوص الفراء األثر الهام في ارضاء مريديه من البصريين ، 

  .ُليظهر الفراء أمام الدارسين مخالفا ألساس الدرس الصوتي العربي

   الوظيفي لألصواتالبناء: ًثانيا

ُّيعد المستوى التركيبي لالصوات اللغوية من أهم مستويات اللغة العربية لما له من دور   

مهم في تبيان حركة األصوات من حيث التغيير أو الثبات ، ولعل انحراف سلوكية بعض 

ربية األصوات من خالل التأثر والتأثير لما جاورها من أصوات أثر بشكل كبير على البنية الع

سواء من حيث النطق للمفردات أو من حيث القلب أو التبديل لألصوات لتحقيق المجانسة 

 على الصوتية، ومما يأتي توضيح لمواضع الوهم عند السيرافي على المستوى الوظيفي لألصوات

  :اآلتيالنحو 

  : إدغام .١

ُالدغم: (ِاإلدغام لغة اإلدخال، قال الخليل   ْ ِكسر األنف إلى ب: َّ ُ ْ ُدغمته : ِاطنه هشما، تقولَ ْ َ َ
ًدغما ْ ُواألدغم. َ َ ْ ِاألسود األنف: َ ُ ُوالدغمة. َ ْ ٍاسم من إدغامك حرفا في حرف: َّ ًِ ْ َ َ ُوَأدغمت الفرس . ِ ْ َ ْ
َِأدخلته في فيه: اللجام ُ ْ َ ْ.() ٧٦(.  

ْأن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله متحرك من غير أن تفصل بينهما  وفي االصطالح   ًْ ً
يصيران لشدة اتصالهما كحرف واحد ترتفع اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة، بحركة أو وقف، ف

  .)٧٧(فيصير الحرف األول كالمستهلك ال على حقيقة التداخل واإلدغام

ومواضع االدغام المنسوبة للفراء من لدن السيرافي تتركز على نوع واحد وهو فيما تماثل 

ًان المتعامالن مخرجا وصفة، كالباء والباء، ْأن يتفق الصوت: بالمتماثلةمن األصوات ، ويراد  ً

  $yϑsù M:والتاء والتاء، سواء أكانا من كلمتين، كما في قوله تعالى pt ¿2 u‘ öΝ ßγè?t≈ pg ÏkB $tΒuρ (#θçΡ% x. 

š⎥⎪ Ï‰tGôγ ãΒ )نحو قوله تعالىأو كانا من كلمة واحدة  )٧٨  $yϑoΨ ÷ƒ r& (#θçΡθä3 s? ãΝ œ3. Í‘ô‰ãƒ 

ÝVöθ yϑø9 $# )٧٩( .  

  :أنا ذا أعرض مواضع الوهم عند السيرافي في إدغام المثلين وهيوها 
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 : إدغام الميم في الميم. أ
ُوقال الفراء :( قال السيرافي  ِّكل حرف إذا شدد أدى مثله إال الميم ، فإنها إذا شددت : ّ ُِّ ُّ ّ َ ّ ٍ ُّ

ُأدت نونا، فلذلك ُأدغمت في الميم ، و لم تدغم في ُأختها ، يعني الباء  ً ّوان. ّ ُما امتنعت الباء أن ٕ
َتؤدي ما أدت الميم ، إن الشفتين تنضمان بالباء انضمام األخرس الذي ال صوت له ، وضعف  ُ َ ُّ ّ ّ ّ

ّاالنضمام بالميم ، فأدت النون من األنف  ُ() ٨٠(.  

ًإن الحرفين المتماثلين هما حرفان متفقان مخرجا وصفة ً ّ وهذا يعني ان ادغام المثلين . )٨١(َّ

َّ تكرار الحرف المشدد في كلمة او كلمتين قصد االدغام وفي اصطالح القراء يتحقق من خالل

 ال كما يحدث في هذا النص الذي قدمه السيرافي عن )٨٢ ()اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا(

  ! الفراء من ادغام الميم في الميم ليكون الحرف المشدد نونا فقط ال ميما مضعفة؟

َإن التقارب الصوتي بين ا ُلميم والنون تقارب قد ينجم عنه أحيانا أن يحل أحد الصوتين َّ َّ ً ٌ
ّالجهر، والغنة، والتوسط بين الشدة والرخاوة(َّمحل اآلخر ، فالصوتان يشتركان في  ِ ّ ّ هذا على ). ُّ

َّواالمر نفسه على المستوى التركيبي فإن كال الحرفين يجتمعان في . المستوى المفرد للصوتين

في أصوات الحلق والفم والشفتين عند  الميم والنون ) اإلقالب واإلدغاماإلظهار و(أحكام 

  . الساكنتين

ّهذا النص لم أقف عليه في كتب الفراء ، وال في كتب أصحابه الكوفيين الموجودة  ُّ

َّالمتوافرة بل أن هذا الرأي لم يقل به أحد من القراء والنحويين بل حتى أن علماء التجويد المعنيين 

  . ة باب الميم والنون الساكنتين وما يطرأ عليهما من أحكام لم أجده عندهمفي دراس

واما الميم ،فان ابا عمرو يدغمها في مثلها : (ّينقل السيرافي نفسه في باب الميم ما نصه 

ونحو  )٨٥ (يعلم ما تبدون ، و)٨٤ (يعلم ما بين، و )٨٣ (فتلقى آدم من ربه كلمات، كقوله 

  !.ًقل إن ادغامهما كان نونا؟فلم ي )٨٦ (.).ذلك

َّيستشعر الباحث أن هناك تحريفا بالنص فما طرح من تغيير في صورة الحرفين المدغمين 

ًنونا في السمع حتى (الى نون ال يصمد أمام االدلة النقلية والعقلية ، فقد تكون داللة النص 
ّوتدغم النون: (( ،  وهذا األمر أشار إليه سيبويه بقوله ) تتبين ٌ مع الميم ألن صوتهما واحد ، ُ ّ

َ، حتى إنك تسمع النون كالميموهما مجهوران قد خالفا سائر الحروف التي في األنف  ّ ّ ، والميم ّ

ّكالنون حتى تتبين  وهو )). االنف((والسبب هو الغنة في الميم والنون والدليل قوله في . )٨٧ ()ّ

  .نونامكان الغنة، فالتبيان يكون بالشفتين ال بقلب الميم 

ان المتابع لجهود العلماء عن طبيعة الحرف عند باب االدغام يجدهم حريصين كل 

الحرص على سلوك صوت الميم وما يحمله من غنه في ادغام االصوات عند الميم تارة،  أو 

ٌومن الحروف حروف ال تدغم في المقاربة : (ادغامها عند تلك االصوات تارة اخرى، قال سيبويه
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٩٣

  )٨٨ ()فالميم ال تدغم في الباء. لشيناالميم، والراء، والفاء، و: وتلك الحروف.  فيهاوتدغم المقاربة

  .)٨٩(َّالن قي الميم غنة تذهب عند الباء لذا اجمع العلماء على اخفائها

 لقد منع النحاة ادغام الميم عند النون لئال يضيع صوت الميم فكيف يقلبه الفراء وان 

ولم يدغموا الميم في النون ألنها ال تدغم في الباء التي هي : (هقال سيبوي! الحرفين متماثالن؟

من مخرجها ومثلها في الشدة ولزوم الشفتين، فكذلك لم يدغموها فيما تفاوت مخرجه عنها ولم 

  .)٩٠( ).يوافقها إال في الغنة

يدغم : (قال المبرد. في حين أن  النون تدغم عند الميم ليبقى الحرف المشدد ميما ال نونا

َفيهن ما جاورهن وال يدغمن في شيء من تلك الحروف منها الضاد والميم والفاء والراء تدغم  ُْ ُ ُ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َْ ََّ َ ُْ ُ َ ْ َ ّ َّ
ِالطاء وُأختاها في الضاد وال تدغم الضاد في شيء منها النحرافها والباء والنون تدغمان في الميم  ِ ِ ٍ ِ ِْ ُّ َ َُ َُ ْ َّ ََّ ُْ َ

َوال تدغم الميم في واحد ِ ِ َِ َْ َ ُْ ِة منهما وتدغم الباء في الفاء وال تدغم الفاء فيها وتدغم الالم والنون في َ ِ ِ ِ ُِّ َ ََّ َ ُُ َُ ُْ َ َ ْ
ِالراء وال تدغم الراء في واحدة منهما ألن فيها تكرارا فيذهب ذلك التكرير ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُْ ََ َُّ َ َ ْ َ َ َُ َ ْ() ٩١(.  

ّإدغام الراء في الراء .ب ّ:  

ُأجــاز الفــراء إدغــ: ( قــال الــسيرافي ّام الــراء فــي الــراء مــن ّ ّ َ: ﴿ã öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘﴾)علــى وجهــين .  )٩٢ :

ٌأن يجمع بين ساكنين ، الهاء من شهر والراء منه ، وهذا عنده جيد لـيس بمنكـر: ُأحدهما ُ ُْ َ َ ُوالوجـه . ُ
َاآلخر أن تلقى حركة الراء على الهاء ، فتقول  ُ ُ َشـهر رمـضان ، واستـضعف هـذا الوجـه ، وأجـازه : ُ ُْ

ّأنه كالمتصل ، وزعم  ّ() ٩٣(.  

  :    لقد اهتم علماء العربية بتوجيه هاتين الكلمتين باتجاهين

وذلك من خالل توجيه االية الكريمة توجيها نحويا يتناسب مع مدلول االية، وهـي : نحوي: احدهما

  :ال تخرج في حكمها عن حالتين

ْولكــم شــهر رمــضان الــذي ُأنــ: رفــع مــستأنف أيوهــو :  الرفــع- ِ َّ َ َ َ ُ ْ ُزل فيــه القــرآنَ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ
قــال ابــو جعفــر . )٩٤(

ُ رفــع باالبتــداء وخبــره الــذي ُأنــزل فيــه القــرآن ويجــوز أن يكــون )شــهر رمــضان): ((ه٣٣٨(النحــاس ْ ُ ْ ِ ِ ِ ََّ ِ ْ
شــهر مرفوعــا علــى إضــمار ابتــداء، والتقــدير المفتــرض علــيكم صــومه شــهر رمــضان أو ذلــك شــهر 

  .)٩٥ (.)رمضان

ُوَأن تـصوموا   ،نصبا على التكريـر)٩٦( الحسن اءةقرراء وهو يراد به النصب على اإلغ:  النصب- ُ َ ْ َ
ْشهر رمضان خير لكم والرفع أجود ُ َ ٌ ْ َ كتب عليكم الصيام شهر رمـضان :وقد تكون نصبا من قوله. َ َ َ ُ ْ َ ُ ُِّ ُ َُْ َ َ ِ

 : (والـى هـذا ذهـب ابـو جعفـر النحـاس فقـال.  )٩٧ (.أن تـصوموا شـهر رمـضان: توقع الصيام عليه

تنصب شهر رمضان تصوموا ألنه يدخل في الـصلة ثـم يفـرق بـين الـصلة والموصـول ال يجوز أن 

وكذا إن نصبته بالصيام، ولكـن يجـوز أن تنـصبه علـى اإلغـراء أي الزمـوا شـهر رمـضان وصـوموا 

  .  )٩٨().ّوهذا بعيد أيضا ألنه لم يتقدم ذكر الشهر فيغرى به. شهر رمضان
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٩٤

ْقوله  ((:وأجاز الرفع والنصب مكي القيسي حين قال   َشهر رمضان(َ َ ِ رفع باالبتـداء والـذي )َ َّ ِ َِ َ ْ ِ ِ

ََأنــزل فيــه القــرآن خبــره ومــن نــصبه فعلــى اإلغــراء َأي صــوموا شــهر رمــضان ويكــون الــذي نعتــه وال  َ ََ َِ َّ ِ َِ َ َُ ُ َ ْ ُ ْ
َيجوز نصبه بتصوموا ألنك تفـرق بـين الـصلة والموصـول بخبـر َأن وهـو خيـر لكـم والهـاء فـي ق ِ َ ْ َ َ َُ َ ََ ِ َ ِّ ََّ ِ ْولـه َ

ْأنزل فيه القرآن تعود إلـى شـهر رمـضان علـى معنيـين َأحـدهما َأن يكـون المعنـى الـذي أنـزل القـرآن  ُْ ُْ ْ ِْ َّ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َِ

ْإلى سماء الدنيا جملة فيه فيكون فيه ظرفا لنزول القرآن والثاني َأن يكون المعنى الذي أنزل القرآن  ُْ ُْ ْ َِّْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََّ َ َ َ ََ ْ ُّ َ ِ

َبفرضه كمـا تقـول َ َ قـد أنـزل اهللا قرآنـا فـي عائـشة رضـي اهللا عنهـا فـال يكـونَ َ َُ َْ َ َِ ِ َِ ً ْفيـه ظرفـا لنـزول القـرآن  ْ ُ ْ ِ ِ

َإنمــا يكــون يتعــدى إليــه الفعــل بحــرف كقولــه وأهجــروهن فــي المــضاجع َأي مــن أجــل تخلفهــن عــن  َِ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َْ َّ َ َ َ َّ

َالمضاجع فليس في المضاجع ظرفا للهجر إنما هو ُ َ َِّ ِ َِ َْ ِْ َ ِ سبب للهجر فتعدى إليه الهجرََْ َِْ َ َ() ٩٩(.  

وهو المراد طرحه من لدن السيرافي بحق الفراء، وحقيقة اعتراض علماء العربية : صرفي: ثانيهما

أول : الهاء، واالخر: َّعلى هذا النوع من االدغام من أن تحققه ينتج التقاء ساكنين، احدهما

ٕواذا كان قبل الحرف :( لذا قال سيبويه . )١٠٠(ناالحرف المدغم وهو الراء وهذا ال يصح في عربيت

ّالمتحرك الذي بعده حرف مثله سواء ، حرف ساكن ، لم يجز أن يسكن ولكنك إن شئت أخفيت  ّ َ ُ ُ ٌ ٌ ٌٌ ُ ّ( 

)١٠١( .  

ُإن أول من نسب إليه هذا االدغام هو ابو عمرو بن العالء حين كان يدغم الراء      ُ َّ

ًفي مثلها ساكنا كان ما قبلها ،أو متحركا ًّ
 ﴿ُ، نحو قوله تعالى)١٠٢( ã öκ y− tβ$ŸÒ tΒ u‘ ﴾،   ﴿  (# öθ tG tã uρ 

ô⎯ tã Í öΔ r& óΟ ÎγÎn/ u‘ ﴾)و )١٠٣ :﴿  ã ø. ÏŒ ÏM uΗ ÷q u‘ y7 În/ u‘ ﴾)8﴿:و )١٠٤ ã ø?$#   t ós t7 ø9 $# # ·θ÷δ u‘ ( ﴾)فال  )١٠٥ ،

ْشهر(ُيخلو من أن تبقى الهاء من  ُعلى سكونهما ، أو تنقل حركة ما قبله إليه ) أمر(والميم من ) َ ُ ُ
َ، وكالهما غير جائز عنده ،ألن ترك الساكن على حاله وادغام ما بعده في مثله يوجب الجمع  ُ َ ٕ ِ َ ّ ُ ُ

ّبين ساكنين ، وليس األول منهما من حروف المد وا للين وليس ذلك من كالم العرب أو نقل ّ

ّأمد:ّحركة ما قبله إليه وليس ذلك بمعروف إال من نحو
)١٠٦(.  

َّوقد رد ابن جني على هذا المذهب ردا عنيفا فقال   في إدغام ) شهر رمضان(قالوا في : (َّ

ًإن الراء من شهر مدغمة في راء رمضان، وهيهات ذلك مذهبا، وعز مطلبا، حتى : أبي عمرو ً
ٕا لم نعلم أن الهاء في شهر ساكنة، واذا ُأدغمت الراء في راء رمضان التقى ساكنان ليس كأن

َّاألول منهما حرف مد كشبابة ودابة، وال يكون ذلك إال أن تنقل حركة الراء األولى إلى الهاء  َّ

َّشهر رمضان بضم الهاء، وليس أحد من القراء يدعي ه: ُقبلها، ولو فعل ذلك لوجب أن يقال ُّ ذا َ

َمن أدغم ومن لم يدغم: فيه َ.() ١٠٧(.  
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٩٥

  ﴿:ُوقوله تبارك وتعالى: (ُّأما موقف الفراء من هذه القضية فقد ذكر ما نصه ã öκ y− 

tβ$ ŸÒtΒ u‘ ﴾ُتدغم الراء عند الراء)شهررمضان(ُيقرأ بالرفع، والنصب، واإلدغام ُ ُ(() ١٠٨(.  

  :من خالل هذا النص يسجل الباحث المالحظتين االتيتين

ّنــص الفــراء يتحــدث عــن قــراءة مــن قــراءات القــراء المــشهورة اذا مــا علمنــا أن القــراءة ســنة َّإن . ١ َّ َّ

َفـذكر القـراءة ووجههـا .َّ، فلم يشر الفـراء ال مـن قريـب وال مـن بعيـد عـن تبنيـه أيـة قـراءة )١٠٩(متبعة  ّ
  . )١١٠(ّبالرفع والنصب ، ثم ذكر إدغام الراء بالراء ، وبعد ذلك علل قراءتي النصب والرفع

وأما ما نسب إلى أبي عمرو مـن : (ّإن اإلدغام قد يراد ههنا اإلخفاء ال اإلدخال ، قال الرضي. ٢

ِخــذ العفــو وأمــر(اإلدغــام فــي نحــو  َفلــيس بإدغــام حقيقــي، بــل هــو إخفــاء أول ) شــهر رمــضان(و ) ُ
ً قريبــا المثلــين إخفــاء يــشبه اإلدغــام، فتجــوز بــإطالق اســم اإلدغــام علــى اإلخفــاء لمــا كــان اإلخفــاء

كان : (وقال األشموني. )١١١ (.)منه، والدليل على أنه إخفاء ال إدغام أنه روي عنه االشمام والروم

 فـــإن اإلدغـــام فـــي مثلـــه ،  قـــرأ آيـــة: اإلدغـــام جـــائزا ال واجبـــا بـــشرطين؛ أن ال يكونـــا همـــزتين نحـــو

َشهر رمضان(: رديء، وأن ال يكون الحرف الذي قبلهما ساكنا غير لين، نحو َ َ َ ُ ْ  فإن هذا ال يجـوز )َ

إدغامه عند جمهور البصريين، وقد روي عن أبي عمرو إدغام ذلك، وتأولوه علـى إخفـاء الحركـة، 

  .)١١٢ ().وأجازه الفراء

ّالخالصة التي يمكن أن نتفق بها مع القراء والنحويين ، هي أننا أمام أداءين لهـذه ( َّوبذلك فإن  ّ ُّ َ ّ ُ
ُاألمثلة أحدهما هو اإلخفاء ، ويع َنون به اختالس حركة الصوت المدغم أي اإلتيان ببعضها ، ُ

ُفيترتب على ذلك إضعاف للصوت ، وهذا ال خالف فيه بين النحويين والقراء ، واألداء اآلخر  ُ ُّ ّ ِ ٌ ُ ّ
ّهو اإلدغام المحض الذي يترتب عليه التقاء للساكنين على غير شرطه ، وهو مدار األخذ والرد  ُ ٌ ُ ّ ُ

  .)١١٣ ()عن القواعد التي وضعوها ّالذي مر بسبب خروجه 

َّإال أن هذا االمر لم يغفر للفراء ، فنرى البصريين حملوا كالمه أكثر ما يحتمل، قال ابن   

َشهر رمضان(: ومثل: (جني َ َ ُ ْ ْإنا نحن نزلنا الذكر( ، )َ ِّ َ َ َْ َّ ُ ْ ِإنا نحن نحيي ونميت(و ) َِّ ُ ُ ََ ِ ِْ ُْ  ، ال بد من أن )َّ

ة الضمة تخفيفا، وهي بزنة المتحركة، فأما أن تكون ساكنة والحاء تكون النون األولى مختلس

 منهم، وقصور عن إدراك حقيقة هذا ءقبلها ساكنة فخطأ، وقول القراء إن هذا ونحوه مدغم سو

  .)١١٤( ).األمر
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٩٦

  :القلب واإلبدال. ٢

  :ًطاء) افتعل(قلب تاء . أ

َومن ذلك أن الفراء ذكر أن تاء افتعل :( قال السيرافي ّ ُإذا كان فاء الفعل من حروف ّّ
ٌإنما قلبت طاء ؛ ألن التاء حرف أخرس. اإلطباق  ّ ً ُ ّ

ٌ ال يخرج له صوت ، إذا بلوت ذلك )١١٥( ُ
ٍوجدته ، فكرهوا إدغام مصوت ّ ُ َ َ ْ َ

ً في حرف أخرس ، فلما فاتهم اإلدغام وجدوا الطاء معتدلة )١١٦( َ ُ ّ ٍ

ٍفي المخرج بين التاء والصاد ، لتكون غير ذاهبة بوا َ   .)١١٧ ()ٍحد من الحرفين َ

  :فهذا النص يتعارض مع فكر الفراء الصوتي من اتجاهين  

ً إن التــاء تبــدل طــاء عنــد الفــراء اذا ســبقها أحــد حــروف االطبــاق عنــد صــيغة االفتعــال مــن دون - َّ

: النظــر الــى طبيعــة الحــرف المبــدل والمبــدل منــه مــن حيــث الــشدة أو الرخــاوة ، حيــث قــال الفــراء

ّل تـــصير مـــع الـــصاد و الـــضاد طاء،كـــذلك الفـــصيح مـــن الكـــالم  كمـــا قـــال اهللا عـــز ُوتـــاء االفتعـــا( ً ُ

⎯Ç﴿:وجل yϑsù § äÜ ôÊ $# ’ Îû >π |ÁuΚøƒ xΧ﴾)وقال اهللا تبارك.ّ، ومعناها افتعل من الضرر )١١٨  

ö﴿:وتعـــــــــــــــالى ãΒù& uρ y7 n=÷δr& Íο 4θn=¢Á9 $$Î/ ÷ É9sÜ ô¹ $# uρ $pκ ö n=tæ ﴾)فجعلـــــــــــــــوا التـــــــــــــــاء طـــــــــــــــاء فـــــــــــــــي      )١١٩ ،ً

  . )١٢٠()االفتعال

، فلــم يــشأ النحــاة ) افتعــل(بــوزن ) اطتلــع(يكــون علــى ) طلــع(وممــا يفنــد هــذا الــرأي الفعــل   

َحــروف ف .َّلــئال يلتــبس بــاتزن فابــدلوا التــاء طــاء مــع ان كــال الحــرفين أخــرس شــديد) َّاتلــع(ادغامــه 
ٌّاإلطبــاق مــستعلية مجهــورة والتــاء متــسفلة مهموســة والجمــع بينهمــا شــاق  َ ُ ََ ْ َ ٌ ٌ ٌِّ َ َّ ٌ ْ َعلــى اللــسان فحولــوا التــاء ِ َّ ِ

ِطاء ألنها من مخرجها والطاء مجانسة لبقية حروف اإلطباق ِ ّ ٌ ُ ّ ْ َ َّ ٌ
)١٢١(.  

 قوله انهم كرهوا إدغام مصوت في اخرس يتعارض مع ما نقله السيرافي نفـسه فـي موضـع اخـر -

ّوذكــر الفــراء أن العــرب كرهــوا إدغــام الطــاء والظــاء فــي تــاء افتعــل كر: (( حــين قــال ِ َ ّ ُ َاهــة أن يلتــبس ّ
ّاتــزن ، واتعــد : ِبافتعــل مــن الــوزن ، وبابــه ، نحــو ــالوا : وقــال . ّ ُمــا اتــرك جهــدا ، وهــو يــشاكل : ق ً ُ ّ

ُاالفتعـال مــن وزنـت ، ألنهــا تـاء مــع تـاء فالبــد مـن اإلدغــام ، وانمـا فرقــوا فـي الــوزن الـذي ال يلزمــه  ّ ّ ّ َٕ ّ ُ ٍ ٌ ُ َ
ِكــل اللــزوم إدغــام بعــضه فــي بعــض الخــتالف لفوظــه ،  ُ ّ مــضطرون إلــى –ٌ إذا قاربتهــا تــاء –وهــم َّ

ّفمنع االدغام لئال يلتبس باتزن واتعد ال كما زعم. )١٢٢ ()اإلدغام لسكون األول ، وحركة الثاني َّ.  

ٕواذا كانـت الطـاء معهـا، : (وهذا االمر لم يختلـف عـن البـصريين فـي توجيهـه، قـال سـيبويه  

دغم الطاء في التاء فتخل بـالحرف ألنهمـا فـي يعني مع التاء، فهو أجدر أن تقلب التاء طاء، وال ن

. ولم يدغموها في التـاء ألنهـم لـم يريـدوا إال أن يبقـى اإلطبـاق. االنفصال أثقل من جميع ما ذكرناه

  .)١٢٣ ().حروف اإلطباق إذ كان يذهب في االنفصال، فكرهوا أن يلزموه ذلك في حرف ليس من

ِالطــاء تبــدل مــن التــاء فــ: (قــال ابــن الــسراج   َِ ُ َافتعــل"ي ُ َ َإذا كــان قبلهــا طــاء َأو ضــاد وذلــك " ْ ٌ َ ٌ ََ َ َ
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ٌاظطلــم يظطلــم اظطالمــا واضــطجع يــضطجع اضــطجاعا وهــو مــضطجع وفــي : ُقــولهم َ ً ُ َ ً ُ َافتعــل"َ مــن " َ

َثالث لغـات مـن العـرب مـن يقلـب التـاء طـاء ثـم يظهـر الطـاء والظـاء جميعـا كمـا ذكـرت لـك " ََظلم" ُ ً َ َ ً ُُ َُّ ُ ْ َ ِ َ ِ ٍ ُ
ُومنهم من يريد  ْ ِاإلدغام فيدغم الظاء في الطـاء وهـي َأكثـر اللغـات فيقـولَ ُِ َ ُ َ َاظلـم يظلـم اظالمـا وهـو : ِ ً ّ ُ َ

َّ ََّ
َّمظلم ُ() ١٢٤( .  

وعليه فهذا النص قد تعارض مع ما أراده الفراء من االدغام في صيغة االفتعـال ولعـل مـا   

  .وثقه الفراء في معاني القران خير دليل على ذلك

  اإلخفاء. ٢

ًاإلدغام واإلظهار ويكون عاريا من التشديد، ويكون عند اتصال النون هو حال بين (
ص، ذ، ث، ك، ج، ش، ق، س، د، "ًوهي خمسة عشر حرفا . الساكنة والتنوين بحروف اإلخفاء

أما النون الساكنة والتونين فال تخفى مع الباء عند تركيب . )١٢٥ ()ط، ز، ف، ت، ض، ظ

: ّوقال الفراء  ( ُّرافي أورد نصا منسوبا الى الفراء ما نصهالحروف انما ينقلبان ميما ، لكن السي

ُالعنبر ، وكل نون ساكنة قبل الباء مخفية ، ُأخفيت النون قبل الباء  ّ َ ٍ ٍ ُّ َ ْ َ() ١٢٦(.  

من حافة اللسان من أدناها إلـى منتهـى طـرف اللـسان مـا بينهـا َّمن المعلوم أن مخرج النون 

والــشائع . َّي حــين أن البــاء مــن الــشفتين كمــا ذكرنــا ســابقا، فــ)١٢٧(وبــين مــا يليهــا مــن الحنــك األعلــى

ّبين علماء العربية أن النون الساكنة إذا وقعت قبل  ُفإنها تقلب في اللفظ ميما) الباء(ّ ّ
ُوعلـة . ( )١٢٨( ّ

َهذا اإلبدال هو التنافر بين مجرى الهواء الرئوي لنطق الـصوتين ، ألن مخـرج ّ ُ مـن ) النـون الـساكنة(ِ

من الشفتين ، ومن أجل التقريب في نطق هذين الصوتين المتجاورين فـي ) الباء(ُج ِاألنف ، ومخر

ّالــسياق، المختلفــين فــي مجراهمــا الهــوائي حــول مجــرى هــواء النــون الــساكنة مــن األنــف إلــى الفــم  ِّ ُ
ُّوتقلــب النــون مــع البــاء ميمــا ألنهــا مــن موضــع تعتــل فيــه :( قــال ســيبويه. )١٢٩ () )ًميمــا(فأصــبحت  ٍ ّ ً ِ ُ ُ

ِون ، فأرادوا أن تدغم هنا إذ كانت الباء من موضع الميم ، ّالن ُ ْ ِ، فجعلوا ما هو مـن موضـع مـا ... َ

ًوافقها في الـصوت بمنزلـة مـا قـرب مـن أقـرب الحـروف منهـا فـي الموضـع ، ولـم يجعلـوا النـون بـاء  َ ِ ِ َ ُ ِ ّ
ٌلبعدها في المخرج ، وأنها ليست فيها غنة  َّ ُ ّ ّبه الحـروف بـالنون وهـي ّولكنهم أبـدلوا مـن مكانهـا أشـ. ُ ِ َ

َممبــك ، يريــدون : ُالمــيم ، وذلــك قــولهم ِ ْ َمــن بــك : َ ِ ْ ًوشــمباء وعمبــر يريــدون شــنباء وعنبــرا . َ ُ َ َ َْ ُْ َ() ١٣٠( .

ُوقال المبرد ٌوتقلب مع الباء ميما إذا كانت ساكنة ؛ وذلك عمبـر ، وشـمباء ، وممبـر :( ّ ٌَ َ َ ُْ َْ ُ ً فهـي فـي . ً

ِكل هذا مـيم فـي اللفـظ ٌ فتقلـب النـون " عنبـر، وشـنباء: "أال تـرى أنـك تقـول: (وقـال ابـن جنـي .)١٣١ ()ّ

َعنـــــب، : "فـــــإذا تحركـــــت صـــــحت، وذلـــــك قولـــــك، ميمـــــا فـــــي اللفـــــظ لوقوعهـــــا ســـــاكنة قبـــــل البـــــاء ِ

َوشنب َ."()١٣٢(.  

ًإال أن السيرافي قد حاكم الفراء فيما نسبه إليه فرد ما ذهب إليه مستدال على ذلك بأمرين  ّ َّ :

ّ النون هذه إذا ُأبدلت ميما فال يوجد فرق حينئذ بين النطقين ؛ ألنهما غنتان ، ّأن: ّاألول منهما  ّ ّ ٌ ُ ً
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ِأن النون هذه إذا كانت مخفاة فهي بمنزلة النون السابقة للقاف والكاف ونحوهما ، : والثاني  ً َ ّ
ُوالذي يسمع غير ذلك ، فالمسموع في هذا السياق هو الميم ُ

)١٣٣(.  

  :حظات االتيةومما تقدم يسجل الباحث المال

ّهذا النص لم أقف عليه في كتب الفراء وال في بقية كتب الكوفيين الموجودة. ١ ّ.  

ُّنص الفراء ال يتحدث عن أحكام النون الساكنة والتنوين عند الباء، بل عن صوت النون . ٢

لة ، فالنون وحدة صوتية لها عائ)١٣٤ ())ّلمذهب الفراء وجه من الصواب(الساكنة بجانب الباء ،فـ

: تتضمن) ْعنك(من االصوات بحسب ما قبل النون او بعدها وهو ما يطلق عليه بااللفون، فكلمة 

ان مخرج النون ألغي واكتفي بالغنة فقط حال االخفاء، واالمر نفسه : أي.الكاف+ الغنة + العين 

ألنهم (ء، الرا+ الباء + الغنة+ العين: حين تتجاور النون الساكنة عند الباء فتتضمن لفظة عنبر 

لو تركوها والحال أن الحرف الذي بعدها من حروف الشفة وهو الباء فإن أظهرت النون؛ أي 

ٕتلفظ على حالها على ما هو مصطلح القراء استقبحت ويعرف بالوجدان، وان أخفيت على ما هو 
ٕمصطلحهم أيضا استثقلت كما يشهد به الوجدان أيضا، وان أدغمت في الباء مع قلبها باء 

ربهما في المخرج ذهب ما في النون من الغنة فوجب قلبها ميما إبقاء لغنتها مع عدم منافاة لتقا

  .)١٣٥ ()الميم للباء في المخرج

ــم يخــرج عــنهم أحــد مــن .٣ ٌإن قلــب النــون الــساكنة والتنــوين ميمــا عنــد البــاء هــو اجمــاع النحــاة ول َّ

ء إال مـا أراده الـسيرافي لنفـسه مـن هـذا َّبصريين وكوفيين ، والفراء مـنهم فلـم يخـرج عمـا أراده القـدما

ألن القــصد اإلخفــاء، (: الــوهم ، ولعــل الرضــي االســتراباذي خيــر مــن يوضــح مــا قــدمناه حــين قــال

ٕوالتقـارب داع إلــى غايـة األخفــاء التـي هــي اإلدغــام وان لـم يكــن هنـاك قــرب ال فـي المخــرج وال فــي 
أحـد مخرجيـه وال يمكـن أن يكـون ذلـك الصفة أخفـي النـون بقلـة االعتمـاد، وذلـك بـأن يقتـصر علـى 

إال الخيـــشوم، وذلـــك الن االعتمـــاد فيهـــا علـــى مخرجهـــا مـــن الفـــم يـــستلزم االعتمـــاد علـــى الخيـــشوم 

بخالف العكس، فيقتصر على مخرج الخيشوم فيحصل النون الخفية، ثـم بعـد ذلـك إن تنـافرت هـي 

ٍوالحــرف الــذى يجــئ بعــدها، وهــي البــاء فقــط، كمــا فــي عنبــر قلبــت  َ َْ تلــك النــون الخفيــة إلــى حــرف َ

  .)١٣٦ (.) الميم  متوسط بين النون وذلك الحرف، وهي

ٌقد ُأبدلت من النون الساكنة ميم وفي الخط نون والعلة في ذلك أن الميم فيهـا غنـة وهكذا ف   ّ ُ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ُ ّ ٌ ُ ّ ِ َ ٌ ِ ْ
ُتتــصل بالخيــشوم إذا ســكنت كــالنون إذا ســكنت فــإذا وقعــت النــون ِ َ ُ َُ ََ ِ ِ ِِّ ِّ ُ ْ َ ْ ِ قبــل البــاء اتــصلت غنتهــا لمخــرج ََّ ُ َّ ُ ْ َّ ِ َ

ِالبـــاء فيـــشق إخراجهـــا ســـاكنة بلفظهـــا فجعلـــت المـــيم بـــدال عنهـــا لـــشبهها بهـــا ومـــشاركتها البـــاء فـــي  ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ َْ َْ ُ َ ََ ُْ َ ُ َ ََ ُّ

  .)١٣٧( ِالمخرج
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  نتائج البحث
  :لى النتائج االتيةإتوصل البحث 

ذلـك ة، والـسبب وراء  الفـراء الـصوتينقلـه آراءي وقع فيه الـسيرافي عنـد كشفت الدراسة الوهم الذ. ١

 مـا لـم يقـل كمـا حـدث هيتعلق، بـالتحريف والتـصحيف ، أو النقـل غيـر الـدقيق عـن الفـراء، أو تقويلـ

  ).شهر رمضان(في ادغام 

عنـد البـصريين بالـدرس الـصوتي وضحت الدراسة قصور الدرس الـصوتي الكـوفي اذا مـا قـيس . ٢

ليــل فالنظــام الــصوتي الكــوفي قــد تنــاثرت أبوابــه بــل تالشــى الكثيــر مــن حيــث البحــث والتوجيــه والتح

  .منها في المظان الكوفية

الهمــزة، والهــاء، والعــين، والحــاء، والغــين، : (ّبينــت الدراســة أن أصــوات الحلــق عنــد الفــراء هــي . ٣

  .ِّبعد ان اقحم السيرافي االلف واخرج الهاء في نص الفراء) والخاء

 نقلـه عـن الفـراء اثبـات االلـف ضـمن اصـوات أقـصى الحلـق،  فـي الـسيرافيتبنت الدراسة توهم.  ٤

فااللف مع اخواتها ضمن الحروف الهوائية؛ فان اثبتت في الحلق يثبت للياء من الفم أو الواو مـن 

  .ُّالشفتين، أو يتم وضعها في مجموعتها الخاص بالحروف الجوفية

القاف، والكاف، والجـيم ، والـشين، واليـاء، ( : هيَّأثبتت الدراسة بأن أصوات الفم عند القدامى . ٥

والضاد، والالم، والراء، والنون، والطاء، والدال، والتاء، والـسين، والـصاد، والـزاي، والظـاء، والـذال، 

  .وتشمل على وجه الدقة منطقتي الفم واللسان.). والثاء

يبهــا مــن خــالل المــستوى َّقيمــت الدراســة دور القــدامى فــي تبيــان مواقــع االصــوات مــن حيــث ترت. ٦

كمــا حــدث عنــد صــوت . التركيبــي عنــد بــاب النــون الــساكنة مــن حيــث االدغــام واالقــالب واالخفــاء

  .القاف

مخرجـه عنـد الفـراء جعـل الـسيرافي كشف الدراسة تقويل الفراء ما لم يقل في صوت الفـاء حـين . ٧

ومـساحة نطـق ) ينمن الـشفت( ال بل ق) بين الشفتين(َّن الفراء لم يقل عن الفاء أمع . من الشفتين 

  .  بين المنطقتينالصوت واضحة

أكــدت الدراســة ن ادغــام الحــرفين يكــون كالثــاني مــشددا، لــذا نفــت صــحة مــا نقلــه الــسيرافي مــن . ٨

  .ادغام الميم عند الميم ينتج عنه صوت النون

النهــا مــن  فاؤهــا مــن حــروف االطبــاق تَّأوضــحت الدراســة أن قلــب تــاء االفتعــال طــاء اذا كانــ. ٩

ٍحـرف أخـرس فكرهـوا إدغـام مـصوت التـاء َّنأل مخرجها ومجانسة لبقية حروف االطبـاق ولـيس ّ ُ َ ٌ
فـي  

، فلــم يــشأ النحــاة ادغامــه ) افتعــل(بــوزن ) اطتلــع(يكــون علــى ) طلــع(بــدليل الفعــل. ٍحــرف أخــرس

  .)شديدان(َّلئال يلتبس باتزن فابدلوا التاء طاء مع ان كال الحرفين أخرسان ) َّاتلع(

َعنبــر(بينــت الدراســة أن لفظــة . ١٠ فــي نــص الــسيرافي ال يتحــدث الفــراء فيهــا عــن أحكــام النــون ) َْ
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ّالساكنة والتنوين عند الباء، بل عن صوت النون الساكنة بجانب البـاء ، وــلمذهب الفـراء وجـه مـن 
  . الراء+ الباء +الغنة+ العين: َّ حين قرر اخفاءها ، أي اعتمادالصواب

َّإن قلــب النــون الــساكنة والتنــوين ميمــا عنــد البــاء هــو اجمــاع النحــاة ولــم يخــرج راســة أكــدت الد. ١١

َّعنهم أحد من بـصريين وكـوفيين ، والفـراء مـنهم فلـم يخـرج عمـا أراده القـدماء إال مـا أراده الـسيرافي  ٌ
  .لنفسه من هذا الوهم

  الهوامش
                                                       

َّأول مـن قـدم ) هــ١٧٥-ت(أن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـديالـى ) قـدامى ومحـدثين( من المـؤلفين  ذهب جمع)١(

 فـي ضـوء مـا قـسمه ٌ صرفيةٌدراسة صوتية من خالل مقدمة كتاب العين، وبعضهم رأى ان هذه االبجدية ابجدية

، فلـو  كـان معجميـا صـوتيا وال صـرفيا بـلكـن يوالحقيقة ان الخليل لم . الخليل من أحرف صحيحة واخرى معتلة

 لوجـدنا بونـا بعيـدا بـين مـا قدمـه ومـا يـذهب اليـه )القـديم او الحـديث(لـى علـم الـصوت ععرضنا جهـود الخليـل 

فضال عن ذلك ان سيبويه لم يتطرق الى جهد الخليل فـي بـاب االدغـام مـع ان سـيبويه كـان حريـصا . اللغويون

 . األصوات فال نجد صدى للخليل عند سيبويه من شيخه في بابي الصرف والنحو اماةعلى نقل المعلوم

 .٣٧-٣٦: ومنهجها في دراسة النحومدرسة الكوفة )1(

 .٨: عند الكوفيينوتيالبحث الص)2(

 .١٢/٦٤٣:لسان العرب:وينظر.٤/١٠٠): وهم(العين)3(

للغـة مجلـة معهـد ا(مقـال منـشور فـي : ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية و الـصرفية، للـسيد رزق الطويـل)4(

 .٧٢:ص. ه١٤٠٣-١٤٠٢: العدد األول) العربية

 .، والصواب ما أثبته ) الهاء(في األصل )5(

  .٣٩٢/ ٥: شرح السيرافي )6(

 .١/١٩:عرابسر صناعة اإل) 7(

مخـارج : ينظـر. وقـد اسـتبدل ابـن الطحـان اللـسان بـدل الفـم مـع ان االول فـرع مـن الثـاني. ١/١٣٩:الكشف)8(

ِوَأصــل اإلدغــام فــي : ( نجــد ابــن الــسراج جمعهمــا معــا بمخــرج واحــد حــين قــالاكمــ.٨١-٧٩:الحــروف وصــفاتها ِ ُ
ِحروف الفم واللسان وحـروف الحلـق وحـروف الـشفة َأبعـد مـن اإلدغـام فمـا ُأدغـم مـن الجميـع فلمقاربـة حـروف  ِ ِ ِ ِ ِِ ََ ِ ِِ َ ُ َّ ُ ِ ِ

ِالفم واللسان  .٣/٤٢٨:االصول في النحو.).َِ

 .٣/٤٥: العين) 9(

 .٦٥-١/٦٤: العين: ينظر)10(

 .٣٩: التفكير الصوتي عند الخليل: ينظر)11(

  .٤٣٣/   ٤: الكتاب: ينظر)12(

 .١/١٢٩:المقتضب: ينظر)13(

 .١/٤٦:سر صناعة االعراب: ينظر)14(

  ١٠٤:التحديد في االتقان والتجويد: ينظر)15(
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 .٧٨:الموضح في التجويد: ينظر)16(

 ٤٢٠:أسرار العربية: ينظر)17(

 ٢/٦٦٨:فالممتع في التصري: ينظر)18(

 ٣/٣٥٠:شرح الشافية: ينظر)19(

 .٤٣٣/ ٤: الكتاب: ينظر)20(

 .١٢٣ -١٢١: دروس في علم اصوات العربية: ينظر)21(

 .١٥٧ :  مقدمة للقارئ العربيعلم اللغة: ينظر)22(

/ حيدر فخري ميران، بحث منـشور فـي مجلـة كليـة التربيـة. بي البركات االنباريأالفكر الصوتي عند : ينظر)23(

 .١٢: ، ص٢٠٠٥:، س٦: المستنصرية، عالجامعة

 .٣/٣٥٧: ، وكتاب االفعال١/٣٧:تهذيب اللغة:، وينظر١/٥٢: العين)24(

 .١٠٨/ ١: تصحيح الفصيح)25(

 .٣٣٥/ ١): البن جماعة(شرح الشافية: ، وينظر٥/ ١: ارتشاف الضرب)26(

 .٢١٤ -٢١٣: ،و التفكير اللغوي بين القديم والجديد٩٥:صوات اللغويةاأل: ينظر)27(

 .٧٩: صوات اللغويةفي األ)28(

 .١٣٨: في الفكر اللغوي)29(

 .٣٣٥/ ١): البن جماعة(شرح الشافية )30(

 .٨: المنح الفكرية على متن الجذرية)31(

. أشــار ســيبويه الــى هــذه الحــروف فــي أكثــر مــن موضــع مــن دون ذكــر لاللــف. ١١٢/ ٢: معــاني القــران)32(

 .٤٥٤، ٤/١٠١:الكتاب: ينظر

 .١/٥:معاني القران)33(

 .٩٥:االصوات اللغوية: ينظر)34(

َّتبن) 35( ِوالظعن يثقل في القراءة ويخفف ألن ثانيه ( الفراء علقوا على قول هذا المفهوم محققو الكتاب حين ىََ

َعــين، والعــرب تفعــل ذلــك بمــا كــان ثانيــه أحــد الــستة َ ِ َ ِ َ الهمــزة والهــاء والعــين : وهــي. يريــد أحــرف الحلــق: (فقــال).ُ

 .٣١-٣٠: ،وعلم االصوات في كتب معاني القران١١٢/ ٢): الهامش(معاني القران.). لخاءوالحاء والغين وا

 .٣٢-٣١:علم االصوات في كتب معاني القران)36(

 .١٧٩ -١٧٨): السعران (علم اللغة )37(

 .٣٧-٣٦:أصالة علم األصوات عند الخليل في مقدمة كتاب العين: ، وينظر١/٩:المزهر) 38(

 .١٥٤ األصوات والتجويد أبحاث جديدة في علم) 39(

 .٢٧، والمصطلح الصوتي في الدراسات العربية ١٣٨) األصوات ( علم اللغة العام : ينظر)40(

 .١/٥٧:العين) 41(

الفــم أصــله فــوه، نقــصت منــه الهــاء فلــم تحتمــل الــواو االعــراب لــسكونها ، :(قــال الجــوهري . ١/٥٠:العــين)42(

ٌ إلى أصله وقلت فويه وأفواه، وال يقال أفمـاءَّفإذا صغرت أو جمعت رددته. فعوض منها الميم ْ ٌْ ٌ ْ فـإذا نـسبت إليـه . َُ

ِقلت فمي وان شئت فمـوى، تجمـع بـين العـوض وبـين الحـرف الـذي عـوض منـه، كمـا قـالوا فـي التثنيـة فمـوان َ َ َِّ ٕ ٌّ .
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. واوٕوانما أجـازوا ذلـك الن هنـاك حرفـا آخـر محـذوفا كـأنهم جعلـوا المـيم فـي هـذه الحـال عوضـا عنهـا ال عـن الـ

 .٥/٢٠٠٤: الصحاح

 .٤/٩٥:العين) 43(

 .١/١٤٦:ايضاح الوقف واالبتداء: ينظر)44(

 .٢٢١-١/٢٢٠:يضاح الوقف واالبتداءا: ينظر)45(

 .٣/٤٢٨:صول في النحواأل )46(

مخـارج : ينظـر. ول فـرع مـن الثـانيوقد استبدل ابن الطحـان اللـسان بـدل الفـم مـع ان األ. ١/١٣٩:الكشف)47(

ِوَأصــل اإلدغــام فــي : (لــذا نجــد ابــن الــسراج جمعهمــا معــا بمخــرج واحــد حــين قــال.٨١-٧٩:الحــروف وصــفاتها ِ ُ
ِحروف الفم واللسان وحـروف الحلـق وحـروف الـشفة َأبعـد مـن اإلدغـام فمـا ُأدغـم مـن الجميـع فلمقاربـة حـروف  ِ ِ ِ ِ ِِ ََ ِ ِِ َ ُ َّ ُ ِ ِ

ِالفم واللسان  .٣/٤٢٨:صول في النحواأل.).َِ

 .٤/٤٨٠:الكتاب)48(

 .٨٦-٨٥حث في اللغة مناهج الب) 49(

 .٢٧٩-٢٧٨ ):بشر(علم األصوات : ينظر)50(

 .٧٢:أبحاث جديدة في علم األصوات والتجويد ) 51(

 .٧٢ :أبحاث جديدة في علم األصوات والتجويد) 52(

 .١٤٠:في الفكر اللغوي: ينظر)53(

 .٧٠:في األصوات اللغوية : ينظر)54(

 .١٥٣ ،١٠١: والرعاية ،٧/ ١: الجمهرة :ينظر)55(

 .٤٦: العربي الصوتي النظام في الضاد :ينظر)56(

 .١٦٩: والتجويد االتفاق في التحديد)57(

 .٢٠٩: التجويد في الموضح)58(

 .٤٣: اللغوية االصوات)59(

 .٩٥: المقل جهد)60(

 .٦٤: العرب عند الصوتي التفكير)61(

ُالشفة، حذفت منها الهاء، وتصغيرها: ( قال الخليل)62( ْ َ ِ ُ ُ ُشـفيهة، والجميـع: َّ َْ ٕالـشفاه، واذا ثلثـوا قـالوا: ُ شـفهات : ِّ

ُوشفوات، الهاء أقيس، والواو أعم، ألنهم شبهوها بالسنوات، ونقصانها حذف هائها ّ ّ ّ  .٣/٤٠٢:العين) .ُ

 .٢٥٤:والمغرب في ترتيب المعرب.٢/٢٥٧:مشارق األنوار على صحاح اآلثار)63(

 .١١٦:علم اللغة مقدمة للقارئ العربي)64(

 .٢٨٠:لغةدراسات في فقه ال)65(

 .٤/٤٣٤:الكتاب: ينظر)66(

  .١/٥٨: العين)67(
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  .١٨٢:  مقدمة للقارئ العربيعلم اللغة: ينظر ) ٦٨(

  .٤٦: االصوات اللغوية : ينظر ) ٦٩(

  .٢٢: دروس في علم اصوات العربية : ينظر ) ٧٠(

  .٢٦٩: دراسة الصوت اللغوي : ينظر ) ٧١(

  .٢٥٤/ ٣:شرح الشافية:  ، وينظر ٣٩٢ / ٥ : شرح السيرافي)72(

 .٤٩٧/ ١: ّالزاهر في معاني كلمات الناس:  ، وينظر ٣٨٤/ ٢: معاني القرآن )73(

: ١٩٩٠ ،٢:ع )١٩(رأي مــن فكــر الفــراء الــصوتي ، بحــث للــدكتور صــبيح التميمــي ، مجلــة المــورد، مــج )74(

١٩٦.  

  .١٩٥: رأي من فكر الفراء الصوتي )75(

  .١٩٥:  رأي من فكر الفراء الصوتي )١(

  .١٩٥: ي من فكر الفراء الصوتي رأ) ٢(

. ّجهــود الكــوفيين فــي علــم األصــوات ، بحــث للــدكتور خليــل إبــراهيم العطيــة ، مجلــة كليــة اآلداب : ينظــر ) ٣(

  .٥٥ -٥٤ ، ٤٩ -٤٨) : ٢٢( جامعة البصرة  ، العدد 

 .٤/٣٩٥: العين(76)

ازوا ادغــام المتحــركين وعــرف هــذا مــا يخــص النحــاة امــا القــراء فقــد اجــ.١٠/١٢١َّشــرح المفــصل : ينظــر(77)

  .١/٢٧٥:النشر في القراءات العشر: ينظر.بادغام ابي عمرو بن العالء

 .١٦/البقرة[(78)

  .٧٨/النساء(79)

  .٥/٤٦٥: شرح السيرافي :  ، وينظر ٦٨-٦٧: ّماذكره الكوفيون من اإلدغام (80)

 .٩٧ :دغام الكبير واإل، ٦١٤ : والتكملة ،٢١:اإلدغام الكبير في القران الكريم: ينظر(81)

 .١/٧٤:النشر(82)

 .٣٧/البقرة (83)

 .١١٠/ طه(84)

 .٢٩/النور (85)

 .٥٤-٥٣:ادغام القراء (86)

   .٤٥٢ /٤: الكتاب (87)

 .٤/٤٤٧: الكتاب (88)

يــروى ان أبـا عمــرو كــان يخــتلس الحركــة فـي ذلــك فيــرى مــن يــسمعه . ١/٣٨٦): النحــاس( اعـراب القــران(89)

  .٢/٧٢٠:الممتع في التصريف)  االول وان كان لم يسكنممن ال يضبط سمعه انه اسكن الحرف

 .٤/٤٥٦: الكتاب (90)

  .١/٢١٢: المقتضب (91)

   .١٨٥: البقرة (92)

  .٤٧٨ ، ٤٧٢ ، ٤٧١ /٥: شرح السيرافي (93)
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  .١١٣-١/١١٢): للفراء(معاني القران  (94)

  .١/٩٦:اعراب القران(95)

د البصري إمام زمانه علما وعمال،قرأ على حطان ُهو الحسن بن أبي الحسن يسار السيد اإلمام  أبو سعي(96)

بن عبد اهللا الرقاشي عن أبي موسى األشعري وعلى أبي العالية ،وروى عنه ابو عمرو بن العالء وسالم بن 

  .١/٢٣٥:غاية النهاية:ينظر). هـ١١٠(سليمان الطويل ويونس بن عبيد ،توفي سنة 

  .١١٣-١/١١٢): للفراء(معاني القران : ينظر(97)

  .١/٩٦:اعراب القران(98)

  ١٢٢-١/١٢١: مشكل اعراب القران(99)

  .٤/١٥٥: ، وشرح االشموني١/٩٨:المحتسب: ينظر(100)

   .٤٣٨ / ٤: الكتاب (101)

  . ١٩٧: ّإدغام القراء: ينظر (102)

   .٤٤ / ، والذاريات  ٧٧ /األعراف (103)

  ٢ /مريم(104)

   .٢٤ /الدخان(105)

   .١٩٨ – ١٩٧: اء ّ ،إدغام القر٤٧٨ / ٥: شرح السيرافي : ينظر(106)

  .١/٩٨: المحتسب (107)

   .٢٠٦/ ١ ):للفراء(معاني القران:  ، وينظر٩١ :األيام والليالي والشهور (108)

ّ، والــدر المــصون فــي علــوم ٧١٤ /٢:، وارتــشاف الــضرب٤٧٩ / ٢:ّاإليــضاح فــي شــرح المفــصل: ينظــر(109)
  . ١٢٦ / ١: بشرواتحاف فضالء ال  ،٢٨٥/ ٦:وهمع الهوامع   ،٢/٢٧٨ :الكتاب المكنون

  .٩٢ – ٩١: األيام والليالي والشهور: ينظر(110)

  .٣/٢٤٧:شرح الشافية (111)

  .٤/١٥٥:شرح االشموني (112)

   .٥٧ :تجاور الصوامت في العربية قراءة أخرى(113)

  .١/٧١:سر صناعة االعراب(114)

  .٧٧:الموضح في التجويد:ينظر. الحرف الشديد:  يراد به(115)

  .٧٧:الموضح في التجويد:ينظر.  الحرف الرخو: يراد به(116)

   .٤٦٤ / ٥: شرح السيرافي (117)

   .٣ /المائدة (118)

   .١٣٢ /طه (119)

   .٢١٦/ ١: معاني القرآن (120)

  .٢/٣٤٧: اللباب في علل البناء واالعراب: ينظر(121)

   .١٤٩ / ١٠: ّ ، وشرح المفصل ٤٦٦ / ٥: شرح السيرافي : ينظر (122)

  .٤/٤٧٠: الكتاب(123)
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  .٣/٢٧١:واالصول في النح(124)

 .٣٠الدقائق المحكمة(125)

  .٤٦٥/ ٥: شرح السيرافي  :  ، وينظر ٦٧: ّما ذكره الكوفيون من اإلدغام (126)

  .٤/٤٣٣: الكتاب: ينظر(127)

/ ١٠: ّ ، وشــرح المفــصل ٨٩:  ، والــصاحبي فــي فقــه اللغــة ٤٢١/ ٢: ســر صــناعة اإلعــراب : ينظــر(128)

 ، ٣٢٣/ ١:  ، وارتـشاف الـضرب ٢١٩٤/ ٤: الشافية  ، وشرح الكافية ٢٥٩: ، والممتع في التصريف ١٤٥

   .١١١٢ / ٣: وشفاء العليل 

   .١٩٨: ّرأي من فكر الفراء الصوتي (129)

   .٤٥٣ / ٤: الكتاب(130)

   .٣٥١/ ١: المقتضب (131)

  .٢٢١: المنصف(132)

  .٤٦٥/ ٥: شرح السيرافي و،٤٦: ّما ذكره الكوفيون من اإلدغام: ينظر(133)

   .٣٧٧:  علماء التجويد الدراسات الصوتية عند(134)

  .١/٣٣:شرحان على مراح االرواح في علم الصرف (135)

  .٣/٢٧٢: شرح الشافية(136)

  .٢/٣٢٨:ب في علل البناء واإلعراباللبا(137)

  روافد البحث
  . القران الكريم-

َّ أبحــاث جديــدة فــي علــم األصــوات والتجويــد، للــدكتور غــانم قــدوري الحمــد، دار عمــار، عمــان، ط-  -ـهــ١٤٣٢، ١ََّ

 . م٢٠١١

للــشيخ ، القراءات األربعــة عــشر المــسمى منتهــى األمــاني والمــسرات فــي علــوم القــراءات بــإتحــاف فــضالء البــشر -

َّحققه وقدم له، )ه١١١٧(أحمد بن محمد البنا  ومكتبـة ، بيـروت ، عالم الكتب ، الدكتور شعبان محمد إسماعيل : َّ

  .م ١٩٨٧ه ــــ ١٤٠٧ ، ١ط ، القاهرة ، الكليات األزهرية 

ّ إدغام القراء ، أبوسعيد الحسن بـن عبـد اهللا الـسيرافي - أحمـد محمـود عبـد الـسميع ، دار الكتـب :، تحقيـق)هــ٣٦٨(ّ

  . م ٢٠٠٢، ١العلمية ،بيروت، ط

عبد الرحمن حسن العارف، عالم الكتـب ، القـاهرة ، : ، تحقيق ودراسة )هـ٤٤٤(ياإلدغام الكبير، أبو عمرو الدان-

  . م ٢٠٠٣،  ١ط

عبـد الكـريم محمـد حـسين ، منـشورات .د: ، تحقيـق) هــ١٥٤(المـازنيواإلدغام الكبيـر فـي القـرآن الكـريم ، أبـو عمر-

  . مركز المخطوطات والتراث والوثائق ، الكويت 

ّارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب ، ألبــي حيــان األندلــسي  - ُ َّ، تحقيــق الــدكتور رجــب عثمــان محمــد )هـــ ٧٤٥ت(ّ ُ
  . م١٩٩٨هـ ــــــــ ١٤١٨، ١ّرمضان عبد التواب ، مطبعة المدني ، القاهرة ، طومراجعة الدكتور 
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محمــد بهجــة : تحقيــق، ) هـــ٥٧٧(حمن بــن محمــد بــن أبــي ســعيد األنبــاري رألبــي البركــات عبــد الــ، أســرار العربيــة -

  . م ١٩٥٧، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ، البيطار

 ٣دمـشق،ط -أحمـد محمـد قـدور، دار الفكـر.د. ن خـالل مقدمـة كتـاب العـينأصالة علم األصـوات عنـد الخليـل مـ-

،٢٠٠٣.  

، ٤مكتبــة االنجلــو المــصرية، مطبعــة محمــد عبــد الكــريم حــسان ، ط. للــدكتور إبــراهيم أنــيس.  االصــوات اللغويــة -

  .م١٩٩٩

ّاألصول في النحو، ألبي بكر محمـد بـن سـهل بـن الـسراج النحـوي البغـدادي  - ّ َّ َّّ َّ َّ  عبـد الـدكتور، تحقيـق  )هــ٣١٦ت(ُ

ِّالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت    .م ١٩٩٦هـ ــــ ١٤١٧ ، ٣  لبنان ، ط،ّ

الـدكتور زهيـر غـازي زاهـد : تحقيـق، ) ه٣٣٨(ألبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ، إعراب القرآن -

  .م١٩٨٥ه ـــ ١٤٠٥  ، ٢ط، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية ، 

  .١٩٨٠ ،٢إبراهيم األبياري ، دار الكتب  اإلسالمية ، ط: ّاأليام والليالي والشهور ، للفراء ، تحقيق  -

تحقيــق ، )ه٦٤٦(ألبــي عمــرو عثمــان بــن عمــر المعــرف بــابن الحاجــب النحــوي ، َّاإليــضاح فــي شــرح المفــصل -

  .م ١٩٨٢، بغداد، مطبعة العاني، الدكتور موسى بناي العليلي : وتقديم

، )ه٣٢٨(البــي بكــر محمــد بــن القاســم بــن بــشار االنبــاري . يــضاح الوقــف واالبتــداء فــي كتــاب اهللا عــز وجــل ا-

  .م١٩٧١_ محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دمشق: تحقيق

الجامعـة المستنـصرية، / عالء حسين الخالدي، رسالة ماجستير من كلية التربيـة . البحث الصرفي عند الكوفيين -

  .م١٩٩٨

 ٢٠١١ ، ١جواد كاظم عناد ، تموز للطباعة والنـشر، دمـشق ، ط.لصوامت في العربية قراءة أخرى ، د تجاور ا-

  .م 

، دراسـة وتحقيـق الـدكتور غـانم قـدوري الحمـد، ألبي عمرو عثمان بن سـعيد الـداني،  التحديد في اإلتقان والتجويد-

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١ط، َّعمان، َّدار عمار

عبـــــــد اهللا الجبـــــــوري، مطبعـــــــة :تحقيـــــــق).  ه٣٤٧(  بـــــــن جعفـــــــر بـــــــن درســـــــتويهتـــــــصحيح الفـــــــصيح، لعبـــــــد اهللا-

  .م١٩٧٥االرشاد،بغداد،

 .م١٩٨٨، ١ط، مصر، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، للدكتور حلمي خليل،  التفكير الصوتي عند الخليل-

 .م١٩٦٨، ٢٣، لهنري فليش،مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة،جالعرب عند الصوتي التفكير-

-١٩٩٠للــدكتور كمــال محمــد بــشر،دار الثقافــة العربيــة، مطبعــة دار الهــاني،. التفكيــر اللغــوي بــين القــديم والجديــد-

  .م١٩٩١

 ، ٢كــاظم بحــر المرجــان ، عــالم الكتــب ، بيــروت،   ط. د:  ، تحقيــق )ه٣٧٧ (لفارســيبــي علــي االتكملــة ، أل-

١٩٩٩.  

دار ، عبـــد الـــسالم محمـــد هـــارون : تحقيـــق، )ه٣٧٠(زهـــري ألبـــي منـــصور محمـــد بـــن أحمــد األ،  تهــذيب اللغـــة -

  .م ١٩٦٤، القاهرة ، القومية العربية للطباعة ومطابع سجل العرب 
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َّ، حققــه وقــدم لــه الــدكتور رمــزي منيــر بعلبكــي، دار )هـــ٣٢١(جمهــرة اللغــة، ألبــي بكــر محمــد بــن الحــسن بــن دريــد-

  .م١٩٨٧، ١العلم للماليين، بيروت، ط

، دراسـة وتحقيـق الـدكتور سـالم قـدوري )ه١١٥٠(مد بن أبي بكر المرعشي الملقب بـساجقلي زادةلمح، جهد المقل-

 .م٢٠٠٨-ه١٤٢٩، ٢ط، َّعمان، َّدار عمار، الحمد

جامعـة البـصرة  . ّ جهود الكوفيين فـي علـم األصـوات ، بحـث للـدكتور خليـل إبـراهيم العطيـة ، مجلـة كليـة اآلداب -

 . ٥٥ -٥٤ ، ٤٩ -٤٨) : ٢٢( ، العدد 

-هـــــ١٤٢٨، ٢ط، َّعمــــان، َّدار عمــــار، للــــدكتور غــــانم قــــدوري الحمــــد، الدراســــات الــــصوتية عنــــد علمــــاء التجويــــد-

 .م٢٠٠٧

 . م٢٠٠٤، ١٦دراسات في فقه اللغة، للدكتور صبحي الصالح، دار العلم للماليين، بيروت، ط-

  .م٢٠٠٦، ٤ط، القاهرة، عالم الكتب، للدكتور أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي-

ّ الخـراط ، دار دأحمـد محمـ. د:     ، تحقيـق )هــ٧٥٦(ّالدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون ، الـسمين الحلبـي-
  .القلم ، دمشق 

ــم أصــوات العربيــة، لجــان كــانتينو، نقلــه إلــى العربيــة صــالح القرمــادي، مركــز الدراســات والبحــوث - دروس فــي عل

 .م١٩٦٥ونسية، االقتصادية واالجتماعية، الجامعة الت

َالدقائق المحكمة في شرح المقدمة، للشيخ زكريا األنصاري، مطبعة سعيد علي الخصوصي، القاهرة- َُ ْ    . 

الرعايــة بتجويــد القــراءة وتحقيــق لفــظ الــتالوة بعلــم مراتــب الحــروف ومخارجهــا وصــفاتها وألقابهــا وتفــسير معانيهــا -

تحقيــق الــدكتور أحمــد ، )هـــ٤٣٧(د مكــي بــن أبــي طالــب القيــسي ألبــي محمــ، وتعليلهــا وبيــان الحركــات التــي تلزمهــا

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣دار الكتب العربية، دمشق، ، حسن فرحات

   .١٩٥: ١٩٩٠ ،٢:ع)١٩(رأي من فكر الفراء الصوتي ، بحث للدكتور صبيح التميمي، مجلة المورد، مج -

حـسن هنـداوي ، دار القلـم . د:     قيـق، دراسـة وتح)هــ٣٩٢(ّسر صناعة اإلعراب ، ألبي الفتح عثمـان بـن جنـي-

  . م ١٩٩٣ ، ٢، دمشق ، ط

َّقـــدم لـــه ووضـــع ، )ه٩٠٠(ألبـــي الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن عيـــسى ،  شـــرح األشـــموني علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك -

  .   م ١٩٩٨ه ـــ ١٤١٩ ، ١ط ، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية، حسن حمد : هوامشه وفهارسه

ـــم الـــصرف،شـــرحان علـــى مـــراح االرو- ـــ اح فـــي عل ـــدين أحمـــد المعـــروف بـــديكنقوز أو دنقـــوز ل ـــوفى(شمس ال : المت

   م١٩٥٩ - هـ ١٣٧٩،  ٣،طشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر،)هـ٨٥٥

صــــاحب أبــــو جنــــاح ، وزارة األوقــــاف . د: ، تحقيــــق ) هـــــ٦٦٩(ّشــــرح جمــــل الزجــــاجي، البــــن عــــصفور اإلشــــبيلي-

  . م ١٩٨٠الجمهورية العراقية ، والشؤون الدينية ، 

محمـد نـور الحـسن وآخـرين ، دار الكتـب : ، تحقيـق) هـ٦٨٦(شرح شافية ابن الحاجب ، رضي الدين األسترابادي-

  . م ١٩٨٢العلمية ، بيروت ، 

 .م١٩٨٤، ٣، عالم الكتب، بيروت، ط)البن جماعة( الجابردي، مع حاشية الجابردي  شرح شافية-

  .م١٩٨٢ ، ١ دار المأمون للتراث ، طعبد المنعم أحمد هريدي،. د: ة ، ابن مالك ، تحقيقشرح الكافية الشافي-
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١٠٨

                                                                                                                                                           
أحمــد حــسن مهــدلي وعلــي ســيد علــي ، دار الكتــب : ،تحقيــق)هـــ٣٦٨( شــرح كتــاب ســيبويه، أبــو ســعيد الــسيرافي-

  . م ٢٠٠٨ ، ١العلمية ، بيروت ، ط

َّصــححه وعلــق عليــه ،  )ه٦٤٣ (نحــوين يعــيش اللموفــق الــدين أبــي البقــاء يعــيش بــن علــي بــ، َّشــرح المفــصل - َّ

   .)ت . د ( ، مصر ، ةمنيري الاعةبط الةدارُعنيت بطبعه ونشره إ، جماعة من العلماء 

الـدكتور عبـد اهللا : تحقيـق، )هـ٧٧٠(ألبي عبد اهللا محمد بن عيسى السلسيلي ، شفاء العليل في إيضاح التسهيل -

  .م ١٩٨٦ه ــــ ١٤٠٦ ،١ط ، مكة المكرمة، الفيصلية نشر المكتبة ، علي الحسيني البركاتي

، القـــاهرة ، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة ، الـــسيد أحمـــد صـــقر : تحقيـــق، ) ه٣٩٥(ألحمـــد بـــن فـــارس ، الـــصاحبي -

  .م ١٩٧٧

أحمـــد عبـــد الغفـــور : تحقيـــق، )ه٣٩٣(َّإلســـماعيل بـــن حمـــاد الجـــوهري ،  الـــصحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة -

 .م ١٩٩٠ ، ٤ط ، لبنان ، بيروت ، العلم للماليين دار ، َّعطار 

 الـــضاد فـــي النظـــام الـــصوتي العربـــي مـــع دراســـة كتـــب الفـــروق، حيـــدر فخـــري ميـــران، رســـالة ماجـــستير، كليـــة -

  .م٢٠٠٠الجامعة المستنصرية،/التربية

) عهـد اللغـة العربيـةمجلـة م(مقالة منشورة في ،التوهم في الدراسات النحوية و الصرفية، للسيد رزق الطويلظاهرة -

  .ه١٤٠٣-١٤٠٢: العدد األول

  .          م٢٠٠٠ علم األصوات، للدكتور كمال محمد بشر، دار غريب، القاهرة، -

عمــان، _  علــم االصــوات فــي كتــب معــاني القــران، ابتهــال كاصــد الزيــدي ، دار اســامة للنــشر والتوزيــع، االردن-

  م٢٠٠٥

 .                              م١٩٧٥، ٤تور كمال محمد بشر، دار المعارف، القاهرة، ط، للدك)قسم األصوات(علم اللغة العام -

  . علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، للدكتور محمود السعران، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت-

ّسامرائي ، مؤسـسة األعلمـي إبراهيم ال. مهدي المخزومي ، و د. د: ، تحقيق ) هـ١٧٥( العين ، الخليل بن أحمد-
  . م ١٩٨٨ ، ١للمطبوعات ، بيروت ، ط

  .م١٩٨٠، ٢بيروت،ط–براجشتراسر، دار الكتب العلمية :غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري،تح-

الجامعــة / ، حيــدر فخــري ميــران، بحــث منــشور فــي مجلــة كليــة التربيــةالفكــر الــصوتي عنــد ابــي البركــات االنبــاري-

  .٢٠٠٥:، س٦:رية، عالمستنص

في األصوات اللغوية، دراسة في أصوات المـد العربيـة، للـدكتور غالـب المطلبـي، منـشورات وزرة الثقافـة واإلعـالم -

  .م١٩٨٤العراقية، بغداد، 

  . م١٩٨٣في البحث الصوتي عند العرب، للدكتور خليل إبراهيم العطية، منشورات دار الجاحظ، بغداد -

 .م١٩٨٩ ، ١مد فتيح ،دار الفكر العربي،القاهرة،طمح.د.في الفكر اللغوي-

َّعبــد الــسالم محمــد هــارون، مطبعــة : ، تحقيــق وشــرح)ه١٨٠(ألبــي بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر ، لكتــاب ا- ُ َّ

  .م١٩٨٨ه ـــ ١٤٠٨ ، ٣القاهرة ، ط ، المدني 

: تحقيـق، )ه٤٣٧(لقيـسي ألبي محمد مكي بن أبـي طالـب ا، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -

  .م ١٩٧٤ه ــــ ١٣٩٤، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، الدكتور محيي الدين رمضان 
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١٠٩

                                                                                                                                                           
َّعلـــي بـــن جعفـــر بـــن علـــي الـــسعدي، أبـــو القاســـم، المعـــروف بـــابن القطـــاع الـــصقلي ل .كتـــاب االفعـــال- : المتـــوفى(َ

  م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ، ١، ط عالم الكتب،)هـ٥١٥

الــدكتور غــازي مختــار : تحقيــق، ألبــي البقــاء عبــد اهللا بــن الحــسين العكبــري ، اء واإلعــراب اللبــاب فــي علــل البنــ -

، ١ط ،ســوريا، دمــشق ، ودار الفكــر، لبنــان ، بيــروت، دار الفكــر المعاصــر، ه نبهــان إللــطليمــات والــدكتور عبــد ا

 . م ١٩٩٥ه ــــ ١٤١٦

  .در، بيروت ،دار صا)هـ٧١١(لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين بن منظور-

 ، ١ّصــبيح التميمــي ، دار البيــان العربــي ، جــدة ، ط. د: ّ مــا ذكــره الكوفيــون مــن اإلدغــام ، للــسيرافي ، تحقيــق-

١٩٨٥.  

علـي النجـدي : تحقيـق،  ألبي الفـتح عثمـان بـن جنـي،  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -

  . م١٩٩٤ه ــــ ١٤١٤، رة القاه، لجنة إحياء التراث ، ناصف وآخرين 

، ١، تحقيــق، الــدكتور محمــد يعقــوب تركــستاني، ط)هـــ٥٦١(مخــارج الحــروف وصــفاتها، البــن الطحــان األندلــسي-

 .  م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤بيروت، 

مهدي المخزومي ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي .  مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، د-

  . م ١٩٥٨، ٢وأوالده ، مصر ، ط

محمــد أحمــد : ، شــرح وضــبط وتعليــق) هـــ٩١١(المزهــر فــي علــوم اللغــة العربيــة وأنواعهــا ،جــالل الــدين الــسيوطي -

   .٣جاد  ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، ط

حـصبي الـسبتي، أبـو الفـضل عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرون اليل .مشارق األنوار علـى صـحاح اآلثـار-

  ).د،ت(، المكتبة العتيقة ودار التراث، )هـ٥٤٤: المتوفى(

دار ، الـدكتور حـاتم صـالح الـضامن : تحقيـق، ألبي محمد مكـي بـن أبـي طالـب القيـسي ،  مشكل إعراب القرآن -

 .م ٢٠٠٣ه ــــ ١٤٢٤ ، ١ط ، دمشق ، البشائر للطباعة والنشر والتوزيع 

-هـــ١٤٢٧، ١ الدراســات العربيــة، للــدكتور عبــد العزيــز الــصيغ، دار الفكــر، دمــشق، طالمــصطلح الــصوتي فــي-

 .م٢٠٠٧

الـدكتورة هـدى محمـود قراعـة : تحقيـق، )ه٢١٥(ألبي الحسن سعيد بـن مـسعدة األخفـش األوسـط ، معاني القرآن -

 .م١٩٩٠ه ــــ ١٤١١ ، ١ط ، مصر ، مطبعة المدني ، 

محمـــد علـــي النجـــار وأحمـــد يوســـف نجـــاتي وعبـــد الفتـــاح : ، تحقيـــق ) هــــ٢٠٧( معـــاني القرآن،ألبـــي زكريـــا الفـــراء-

 . م ١٩٨٣ ،٣إسماعيل شلبي ، عالم الكتب ، بيروت، ط

 ناصــر بــن عبــد الــسيد أبــى المكــارم ابــن علــى، أبــو الفــتح، برهــان الــدين الخــوارزمي .المغــرب فــي ترتيــب المعــرب-

ّالمطرزى  ِ َِّ   ). د، ت(،دار الكتاب العربي،)هـ٦١٠: المتوفى(ُ

محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس األعلـى للـشؤون اإلسـالمية :، تحقيق)هـ٢٨٥(ّالمقتضب ، أبو العباس المبرد-

  . م ١٩٩٤، القاهرة ، 

فخـر الـدين قبـاوة، مكتبـة لبنـان ناشـرون، . د: ، تحقيـق) هــ٦٦٩( الممتع في التصريف ، البن عـصفور اإلشـبيلي-

  . م ١٩٩٦ ، ١ط

  .  م ١٩٩٠ّتمام حسان، مكتبة األنجلو المصرية، .للغة، دمناهج البحث في ا-
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 م ١٩٥٤ ، ١إبـراهيم مـصطفي وعبـد اهللا أمـين ، إدارة الثقافـة العامـة ، مـصر، ط: ّابن جنـي، تحقيـق. المنصف -

.  

، مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي )هــ١٠١٤(المنح الفكرية شـرح المقدمـة الجزريـة، للمـال علـي بـن سـلطان القـارى-

  . م١٩٤٨-هـ١٣٦٧ وأوالده، القاهرة، الطبعة األخيرة، الحلبي

، تقــديم وتحقيــق الــدكتور غــانم قــدوري الحمــد، )هـــ٤٦١(لعبــد الوهــاب بــن محمــد القرطبــي ، الموضــح فــي التجويــد-

  .م١٩٩٠، ١مراجعة الدكتور أحمد مختار عمر، معهد المخطوطات، الكويت، ط

مراجعــة محمــد الــضياع، مطبعــة مــصطفى ). ه٨٣٣(الجــزري النــشر فــي القــراءات العــشر، أبــو الخيــر محمــد بــن -
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